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Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3/2018

kirkkoneuvoston edustaja
pöytäkirjanpitäjä
tiedottaja

Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
12.12.2018. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus
pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 12.12.2018 alkaen.

2§

Esitys:

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n
mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu ja se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7
luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Esitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Marjatta Ruuska ja
Ulla Urpelainen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 § Valtuutettujen esteiden hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee
hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan
estyneiden tilalla.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten
toimimisen heidän puolestaan.

Päätös:

Hyväksyttiin Olli Helteen, Arja Koskenkorvan, Päivi LeivonenMajaniemen ja Arvo Pietiläisen esteet ja hyväksyttiin Pertti Jämsenin
toimiminen Arvo Pietiläisen puolesta.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 § Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille
2020 ja 2021
Kirkkoneuvostolle esiteltiin kokouksessa 14.11.2018 ensimmäinen versio
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2019. Sittemmin arviota on
täsmennetty ja siihen on lisätty mm. investoinnit ja rahoituslaskelma.
Kirkkoneuvosto 5.12.2018/ 82 §
Seurakunnan toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2019 on valmisteltu
henkilöstön keskuudessa. Toiminnassa suunnittelua on pyritty toteuttamaan
seurakunnan oman strategian mukaisesti. Haluamme palvella omassa
tehtävässämme mahdollisimman hyvin huomioiden kaikki seurakuntalaiset.
Taloudessa valmistaudumme tuleviin lähivuosiin kirkon peruskorjauksen myötä.
Marraskuussa järjestetyissä seurakuntavaaleissa valittiin uusi kirkkovaltuusto, ylin
päättävä elin, vuosille 2019 – 2022.
Talousarvio on laadittu 0-linjalla, ainoastaan palkoissa on huomioitu 1,8 % korotus.
Viitasaaren seurakunnalle on vuodelle 2019 laadittu talousarvio seuraavin erin,
suluissa vertailuarvona tilinpäätöksen 2017 vastaavat arvot.







toimintatuotot
toimintakulut
toimintakate
kirkollisverotulo
vuosikate
tilikauden alijäämä

666 480,00
- 1 573 676,00
- 907 196,00
1 020 000,00
134 373,00
- 9 315,00

(679 405,00)
(-1 661 522,00)
(-982 117,00)
(1 041 518,00)
(94 398,00)
(-37 551,00)

Ennusteen mukaan kirkollisverojen tuotto saattaa hieman nousta vuodelle 2019
parantuneen työllisyystilanteen myötä. Metsähakkuut keskitetään tulevana vuonna
Kirkkosaareen. Keskittämistä puoltaa saarihakkuun haasteet ja kustannukset.
Puuta myydään tulevana vuonna arviolta 221 000 euron edestä. Tulevana kesänä
Lummeniemen leirikeskus tullaan vuokraamaan Helsingin seurakuntayhtymälle
viideksi viikoksi rippikoulujen pitoa varten.
Merkittävimmät investointiesitykset liittyvät kirkkoon ja Lummeniemeen. Kirkon
osalta vuosi 2019 kuluu tarve- ja hankesuunnitteluun, sekä luonnossuunnitteluun ja
urakkasuunnittelun aloitukseen. Tähän varataan rahaa 265 000 euroa.
Lummeniemen energiaremontti siirtyy kuluvalta vuodelta ensi vuoteen.
Lummeniemen hankkeisiin esitetään yhteensä 300 000 euroa sisältäen
energiaremontin, saunan remontoinnin ja piha-alueiden kunnostuksen ja tienvarren
valaistuksen seurakunnalle kuuluvalta osalta.

Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja
taloussuunnitelman vuosille 2020 ja 2021 ja päättää jättää ne kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Kirkkoherra avasi keskustelun ja esitteli uudistunutta talousarvion esitystapaa. Sitä
pidettiinkin selkeänä aikaisempaan verrattuna. Keskustelua herätti sitovuustaso
kirkkoneuvostoon nähden, se on vuodelle 2019 kirkkovaltuuston 25.4.2018
päättämä kustannuspaikkataso/toimintakate. Tuo taso ei anna tietoa tuloista ja
menoista, vain niiden erotuksen. Päätöksenteon tueksi halutaan myös tietää
esimerkiksi työalakohtaiset henkilöstökulut. Sitovuustaso kirkkovaltuustoon
nähden on pääluokkataso/tiliryhmä.
Henkilöstöä koskevia muutoksia ovat seurakuntapastori Sami Siltasen opintovapaa
31.12.2019 saakka. Hänen sijaisekseen Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
nimennee Juha Summalan. Diakoni Ansa Litendahl jää vuoden 2019 alusta
osittaiselle eläkkeelle, hänen työpanoksensa on 50 %. Henkilöstökulut ja palvelujen
ostot on budjetoitu yhteensä n. 56 000 euroa pienemmiksi vuoteen 2018
verrattuna eli suunta on oikea. Tulopuolelle pitäisi löytää uusia tuloa tuottavia
ratkaisuja. Tärkeänä pidettiin, että seurakunnan hinnoittelut esim. tilojen osalta
ovat kohdallaan. Lummeniemen käyttöasteen nostaminen toisi kaivattua lisätuloa.
Kesäkuussa toteutui matka seurakunnan saksalaiseen ystävyysseurakuntaan
Nohraan. Todettiin, että luodaan pelisäännöt, kuinka ulkomaanmatkat jatkossa
raportoidaan.
Rahoituslaskelmaan lisätään 450 000 euron pitkäaikaisten lainojen lisäys, koska
varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 438 627 euroa
negatiivinen johtuen kirkon ja Lummeniemen investoinneista.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti antaa toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 ja 2021 kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Kirkkovaltuusto 19.12.2018
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja
talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 ja 2021.
Kirkkoherra Antti Hiltunen kävi läpi toimintasuunnittelun keskeisiä sisältöjä
vuodelle 2019 asetettujen painopisteiden kautta. Todettiin, että

toimintasuunnittelua ja talousarviota koskeva lapsivaikutusten arviointi
tehdään ja esitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa.
Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi kertoi, että vuoden 2019 toiminnan
suunnittelu aloitettiin jo kevätkaudella ja siitä on ollut etua mm. tilojen
varausten ja työaikasuunnittelun kannalta. Samalla on uudistettu myös
toimintasuunnitelman ja talousarvion esitystapaa. Siitä on pyritty saamaan
sisällöltään ja luettavuudeltaan selkeämpi. Työaloittain on kirjattu tavoitteet
ja toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
tilinpäätösvaiheessa arviointiin. Puheenjohtaja Maria Kaisa Aula toi esille
kirkolliskokouksessa esillä olleen kirkon tulevaisuusselonteon 2018: Kirkon
kasvatus vuonna 2030. Selonteko on tarkoitettu kirkon työn kehittämisen
välineeksi kaikkiin seurakuntiin ja kirkollisiin yhteisöihin sekä luomaan
pohjaa kirkon seuraavalle yhteiselle strategialle. Selontekoon tulisi perehtyä.
Seurakunnan tulisi hakea kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa, ylittää rajoja
ja olla läsnä siellä, missä lapset ja nuoret ovat.
Talouspäällikkö nosti esille metsähakkuut, jotka keskittyvät Kirkkosaareen.
Hakkuista tiedotetaan avoimesti, koska ne keskellä kaupunkia tulevat
herättämään suurta mielenkiintoa. Investointeihin varataan 643 000 euroa,
mistä valtaosa 565 000 euroa kohdentuu kirkkoon ja Lummeniemeen.
Investoinnit vaativat tulevana vuonna arviolta 450 000 euron pitkäaikaisen
lainan nostamisen. Talousarvion perusteella tilikauden alijäämäksi
muodostuisi 9 315 euroa.
Päätös:

6§

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2019 toimintasuunnitelman
ja talousarvion, sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 ja 2021.

Korttelissa Ao 63 olevan tontin nro 2 vuokraaminen, uudelleenkäsittely
Kirkkoneuvosto 23.3.2018/28 §
Seurakunnan ja Maija-Liisa ja Rauno Paanasen välinen vuokrasopimus on päättynyt
14.3.2018. Tontti nro 2 korttelissa Ao 63 osoitteessa Hietalantie 15 kuuluu
hintavyöhykkeeseen 2. Tämän päivän indeksillä korotettu hinta on 15,37 €/m2.
Tontin pinta-ala on n. 2 175 m2, jolloin tontin myyntihinnaksi muodostuisi 33 429
€ ja vuosivuokraksi 1 337 €. Paanaset eivät halua ostaa tonttia, vaan jatkaa tontin
vuokraamista uudella sopimuksella.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tontti nro 2 korttelista Ao 63
vuokrataan Maija-Liisa ja Rauno Paanaselle 1 337 euron vuosivuokralla 30 vuoden
ajaksi. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 25.4.2018/7 §
Esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen tontin vuokraamisesta MaijaLiisa ja Rauno Paanaselle 1 337 euron vuosivuokralla 30 vuoden ajaksi.
Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 30.8.2018/66 §
Tontin vuokrasopimusta laadittaessa kävi ilmi, että nykyinen kaavan mukainen
tontti ja vuokralaisten hallinnoima alue eivät täsmää. Alkuperäisen
vuokrasopimuksen solmimisen eli vuoden 1967 jälkeen kaava on muuttunut kaksi
eri kertaa. Nykyisen kaavan mukaan tonttiin kuuluu alue, joka on aikanaan
kaavoitettu tiealueeksi ja ei ole ollut vuokralaisten hoitamaa aluetta. Kyseisellä
tontin osalla on rasitteena vanha betoninen hulevesijohto. Vastaavasti tontin
toiselta reunalta vuokralaisen hoitama n. 320 m2:n suuruinen alue on nykykaavan
mukaan puistoaluetta. Puistoalue on tällä hetkellä seurakunnan omistuksessa,
mutta on muiden puistoalueiden kaupan myötä siirtymässä Viitasaaren
kaupungille.
Paikan päällä tehdyssä katselmuksessa olivat paikalla Rauno Paanasen lisäksi
Viitasaaren kaupungin tekniseltä osastolta kaavoittaja Kaisa Honkakallio ja
kartoittaja Timo Paananen, sekä seurakunnalta kiinteistötoimen työnjohtaja Tommi
Raatikainen ja talouspäällikkö Kirsi Salojärvi. Todettiin, että nykyisen kaavan
noudattaminen pienentäisi hoidettua ja istutettua piha-aluetta kohtuuttomasti.
Ratkaisuksi tilanteeseen ehdotetaan, että nykykaavan mukaiseen tonttiin alaltaan
2 192 m2 liitetään 320 m2 viereistä puistoaluetta, jolloin tontin koko ala olisi
2 512 m2. Vastaavasti kaupungin ja seurakunnan välistä puistoalueiden kauppaa
pienennetään 320 m2:llä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Maija-Liisa ja Rauno Paanaselle 2 512 m2:n
suuruisen tontin aikaisemmin sovituilla ehdoilla eli 1 337 euron vuosivuokralla 30
vuoden ajaksi elinkustannusindeksiin sidottuna. Perusteluna hinnan säilyttämiselle
entisellään huolimatta suuremmasta vuokra-alueesta pidetään osittaista
puistoaluetta ja toisaalta rasitteena olevaa hulevesijohtoa. Kirkkoneuvosto saattaa
asian tuomiokapitulille tiedoksi ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 14.11.2018/75 §
Rauno Paananen on lähettänyt 6.11.2018 sähköpostitse vastatarjouksen tontista.
Paanaset tarjoavat 2 512 m2:n suuruisesta tontista 28 000 euroa.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vastatarjouksen ja tekee päätöksen sen hyväksymisestä
tai hylkäämisestä.
Kirkkoneuvosto totesi, että 28 000 eurolla tonttia ei voida myydä. Hinta jää liian
alhaiseksi, kun verrataan neliöhintaa samalta hintavyöhykkeeltä myytyihin
tontteihin. Kirkkoherra teki ehdotuksen tontin myymisestä 30 000 euron hintaan.
Ehdotusta kannattivat Marjatta Ruuska, Mauri Kananen ja Eero Pulkkinen.
Alkuperäisen 33 429 euron kauppahinnan kannalla olivat Raija Kuronen ja Tuulikki
Hämäläinen.
Päätös:
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi tarjousta, jolla 2 512 m2:n
suuruinen tontti myydään Maija-Liisa ja Rauno Paanaselle 30 000 euron
kauppahintaan. Jos kauppa ei toteudu vuokrataan tontti aiemman päätöksen
mukaisesti 1 337 euron vuosivuokralla 30 vuoden ajaksi.
Paanaset ovat valmiit ostamaan tontin 30 000 euron kauppahinnalla.
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Esitys:

Omakotitalotontti osoitteesta Hietalantie 15 myydään Maija-Liisa ja Rauno
Paanaselle 30 000 euron kauppahintaan. Hinnassa on huomioitu tonttia
rasittava vanha kunnallistekniikka, sekä kaavamuutoksista johtuen tontin
muodostuminen osittain puistoalueesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Taloussääntö
Kirkkoneuvosto 5.12.2018/87 §
Taloussääntö ja kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä
sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää toisiaan.
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta,
tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista
säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi
kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta,
talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja

talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden
tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä
määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto tai yhteinen
kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja
tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet
seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle
seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty
kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin
tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon
palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää uuden taloussäännön kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi. Uusi taloussääntö tulee voimaan 1.1.2019 ja korvaa
13.2.2012 hyväksytyn taloussäännön.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy uuden taloussäännön otettavaksi käyttöön
1.1.2019.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § Muut asiat
Kirkkoherra ja puheenjohtaja esittelivät Munvuoro-palkitsevaa
vapaaehtoistyötä -sovellusta. Mobiili- ja selainsovellus yhdistää
vapaaehtoistyön tarjoajat ja vapaaehtoiset. Munvuoro-pilotti on käynnissä
Viitasaarella. Tavoitteena on tuoda uusia tuulia vapaaehtoistyön
organisointiin ja innostaa ihmisiä tekemään vapaaehtoistyötä. Seurakunta on
mukana hankkeessa, jota koordinoi Viitasaaren kaupunki. Useamman vuoden
toiminut Hyvän Tahdon Puu saa näin digitaalisen version rinnalleen.
9 § Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi marraskuussa 2018 pidettyjen
seurakuntavaalien tulos (liite).

Kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous pidetään sunnuntaina 13.1.2019.
Perhejumalanpalveluksessa, joka alkaa klo 15.00 seurakuntatalolla siunataan
edellisenä vuonna kastettujen vauvojen lisäksi vs. seurakuntapastori Juha
Summala ja uudet luottamusihmiset.
Puheenjohtaja toimittaa nyt työnsä päättävän valtuuston jäsenille
arviointilomakkeen, jolla he voivat antaa palautetta.
10 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kiitoksin ja hyvän joulun toivotuksin klo
19.55.

Allekirjoitukset
MARIA KAISA AULA
Maria Kaisa Aula
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 9.1.2019
MARJATTA RUUSKA
Marjatta Ruuska

ULLA URPELAINEN
Ulla Urpelainen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston
19.12.2018 pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 9.1.2019 alkaen
seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

