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Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
26.4.2021. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan

nähtävillä olosta on ollut nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 26.4.2021
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 Hannu Glad ja Sari
Hakonen.

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 yksimielisesti Tuomo Toikkasen este, varajäsentä ei ollut
paikalla.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Esitys:

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 § Edesmenneen kirkkovaltuutettu Juhani Halosen luottamustehtävien päättymisen
toteaminen ja uuden henkilön valinta hänen tilalleen
Kirkkoneuvosto 30.3.2021/16 §
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen Juhani Halonen menehtyi
10.2.2021. Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen
on vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja.
Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) toteaa Juhani Halosen luottamustoimen kirkkovaltuustossa päättyneeksi;
2) toteaa, että Halosen tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi valtuustokauden
loppuun saakka tulee 1. varajäsenenä oleva Päivi Leivonen-Majaniemi;
3) toteaa Juhani Halosen luottamustoimen kirkkoneuvoston jäsenenä
päättyneen ja nimittää Juhani Halosen tilalle toisen henkilön
kirkkoneuvoston jäseneksi huomioiden tasa-arvolain.
Päätös:
Esityksen kohdat 1 – 3 hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys:

1) kirkkovaltuusto toteaa Juhani Halosen luottamustoimen
kirkkovaltuustossa päättyneeksi;
2) kirkkovaltuusto toteaa, että Halosen tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi
valtuustokauden loppuun saakka tulee 1. varajäsenenä oleva Päivi

Leivonen-Majaniemi;
3) toteaa Juhani Halosen luottamustoimen kirkkoneuvoston jäsenenä
päättyneen ja nimeää Juhani Halosen tilalle toisen henkilön
kirkkoneuvoston jäseneksi huomioiden tasa-arvolain.
Marjatta Ruuska esitti kirkkoneuvoston jäseneksi Kalle Kauttoa ja Raija
Kuronen Hannu Gladia. Äänestys toteutettiin suljetulla lippuäänestyksellä.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Siltanen ja Elina Räsänen. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin yhteensä 18 ääntä, joista Hannu Glad sai 10 ja Kalle
Kautto 8 ääntä.
Päätös:

Esityksen kohdat 1 – 2 hyväksyttiin yksimielisesti
Esityksen kohta 3; todettiin Hannu Gladin tulleen valituksi kirkkoneuvoston
jäseneksi.

6 § Kristiina Kauppisen luottamustoimen päättyminen
Kirkkoneuvosto 30.3.2021/17 §
Kirkkovaltuuston varajäsen Kristiina Kauppinen on menettänyt
vaalikelpoisuutensa joulukuussa 2020. Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan
seurakunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen. Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan
toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden
hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja.
Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Kristiina Kauppisen
luottamustoimen Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenenä
päättyneen.

Esitys:

Päätös:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto toteaa Kristiina Kauppisen luottamustoimen Viitasaaren
seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenenä päättyneen.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
Kirkkoneuvosto 30.3.2021/24 §
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 § mukaan ”Talousarviovuodelta on laadittava
tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös
sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä
toimintakertomuksen, johon sisältyy talousarvion toteutumisvertailu.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Tilinpäätösaineisto on liitteenä, (liite nro 5).
Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa alijäämää 53 141 €. Vuosikate on 103 540
€. Vuosikate ei kata poistoja, joiden suuruus on 156 681 €.
Ulkoiset toimintatuotot olivat 545 210 € (talousarvion toteutumisaste 98,1
%), merkittävimpänä puun myyntitulo, joka oli 203 554 €, (33 554 €
budjetoitua suurempi). Vastaavasti pysyvien vastaavien myyntituotot jäivät
lähes täysin toteutumatta, kun suunniteltu tonttikauppa peruuntui,
vähennystä talousarvioon 47 792 €. Myös vuokra- ja pitopalvelutuotot jäivät
alle budjetoidun.
Ulkoiset toimintakulut olivat 1 398 481 € (talousarvion toteutumisaste 94,5
%). Ulkoisten toimintakulujen suurin erä on henkilöstökulut 738 362 €
(talousarvion toteutumisaste 95,2 %) ja niiden osuus toimintamenoista oli
52,80 % (51,85 % vuonna 2019).
Ansiotuloista kertyvän kirkollisveron määrä oli 945 316 € (958 082 € vuonna
2019). Talousarvion toteutumisaste oli 99,5 % (93,9 % vuonna 2019). Läsnä
oleva jäsenistö väheni 91 henkilöllä (vuonna 2019 96 henkilöllä).
Investointiosaan sisältyneiden hankkeiden loppusumma oli 450 700 € ja kun
siitä vähennetään keväällä Kirkkohallitukselta saatu rakennusavustus
252 846 €, toteumaksi jää 197 854 €. Merkittävimpinä kohteina olivat
kirkon suunnittelukulut 159 078 €, kirkon huoltorakennukseen vuonna 2020
kohdistuneet kulut 67 272 € ja edelliseltä vuodelta siirtyneet 10 579 €.
Lummeniemen majoitusrakennuksen ja saunan katto, wc-tiloja ja

päärakennuksen pääsisäänkäynnin uusiminen ja päärakennuksen
routasuojaus, yhteensä 161 558 €.
Vuoden 2020 investointihankkeet toteutuivat suunnitellusti ja budjetoidusti,
ainoastaan kirkon suunnittelukustannuksiin (sis. huoltorakennuksen
suunnittelun) varattu 330 000 € euroa alittui ja bruttototeuma ilman
avustuksen huomioimista oli 236 929 €.
Talousarviossa 2020 sitovuustasona kirkkoneuvostoon nähden on
kustannuspaikka/toimintakate ja valtuustoon nähden
pääluokkataso/toimintakate.

Hallinto
Srk-toiminta
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Yhteensä

Toimintakate TA
200 781,00
558 108,00
104 476,00
61 058,00
924 423,00

Toteuma
203 101,37
517 257,70
73 550,32
59 361,77
853 271,16

Ylitys/alitus
-2 320,37
40 850,30
30 925,68
1 696,23
71 151,84

Hallinnon kulujen pieni ylitys johtuu koronan aiheuttamista ylimääräisistä
kuluista. Seurakunnallisessa toiminnassa ja hautaustoimessa säästöä syntyi
palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa, sekä henkilöstökuluissa. Koronan vuoksi
syntyi merkittäviä säästöjä mm. koulutuksista, matkakuluista, retki- ja
tapahtumakuluista.
Esitys:
Kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille;
2) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt
pääluokkatason toimintakatteiden ylitykset/alitukset;
3) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2020 alijäämä 53 140,87 €
siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Tämän tilikauden siirron jälkeen edellisten tilikausien yli-/alijäämä
osoittaa ylijäämää 503 296,33 €;
Kirkkoherra totesi viime vuoden olleen seurakunnallisen toiminnan osalta
haastava koronan tuomien rajoitteiden vuoksi. Ilon aiheeksi hän nosti
jäsenmäärän maltillisen vähenemisen. Lapsia syntyi Viitasaarella vähän, vain
29, mutta koronasta huolimatta 25 lasta kastettiin viime vuonna.
Talouspäällikkö totesi säästöjä syntyneen ja alijäämästä huolimatta tuloksen
olevan huomattavasti arvioitua paremman. Suunniteltu tonttikauppa olisi
toteutuessaan tuonut tuloksen lähelle nollatasoa. Vuoden 2020

lapsivaikutusten arviointi esitetään seuraavassa kirkkoneuvoston
kokouksessa ja liitetään tilinpäätösaineistoon.
Käydyssä keskustelussa virisi huoli alijäämäisten tilinpäätösten myötä
pienevästä omasta pääomasta. Jo ensi vuoden talousarvion tekemiseen pitää
kiinnittää erityistä huomiota. Esille nousivat kiinteistöt ja osakehuoneistot ja
todettiin, että kiinteistöstrategia on syytä ottaa tarkasteluun ja päivitettäväksi
ja pyrkiä markkinoimaan ja myymään tarpeettomia tiloja ja tontteja.
Todettiin, että kiinteistökatselmus toteutetaan elokuussa.
Päätös:
Esityksen kohdat 1 – 3 hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto
1) hyväksyy esitetyt pääluokkatason toimintakatteiden ylitykset/alitukset;
2) vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja päättää, että tilikauden alijäämä
53 140,87 € siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.
3) päättää tilintarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö kertasivat viime vuoteen liittyneitä ydinasioita.
Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin tiukkenevat talouden näkymät ja
peräänkuulutettiin henkilöstö- ja kiinteistöstrategioiden seurantaa ja ajan
tasalla pitämistä. Lapsivaikutusten arviointia pidettiin ansiokkaasti koottuna.

Päätös:
8§

Esityksen kohdat 1 - 3 hyväksyttiin yksimielisesti.

Tonttikauppa Haapasaaressa
Kirkkoneuvosto 30.3.2021/23 §
Viitasaaren kaupunki on antanut ostotarjouksen kaupunginjohtaja Janne
Kinnusen 17.3.2021 lähettämällä sähköpostilla Haapasaaressa sijaitsevasta
tontista. Kyseessä on n. 2 049 m2:n suuruinen määräala seurakunnan
omistamasta tilasta Haapaniemi RN:o 3:123 osoitteessa Haapasaarentie 11,
kortteli 100, tontti 1, tonttitehokkuus AP-1. (kartta liite 4). Kaupunki tarjoaa
tontista 18 €/m2 eli kauppahinnaksi muodostuisi 36 882 €.
Seurakunta on myynyt kaupungille v. 2011 Viitalinnan tontin 14,11 €/m2,
Hoivakoti Haapahovin tontin hinta v. 2016 oli 18,58 m2 ja Kiinteistö Oy
Saarikeskukselle v. 2019 myydyn tontin hinta oli 24,48 €/m2.
Esitys:
Kirkkovaltuustolle esitetään, että seurakunta myy Viitasaaren kaupungille

n. 2 049 m2:n suuruisen määräalan tilasta Haapaniemi RN:o 3:123. Myytävä
määräala, kaavamerkintä AP-1, sijaitsee korttelissa 100. Määräalan kauppahinnaksi
ehdotetaan hyväksyttäväksi 18 €/m2, yhteensä 36 882 €.
Ostaja on pyytänyt tonttikaupan eteenpäin viemiseen lisäaikaa selvitysten
tekemiseksi, joten muutosehdotuksena kirkkoneuvostolle esitetään, että se siirtää
tonttikaupan seuraavan kirkkoneuvoston asialistalle.
Päätös:
Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 22.4.2021/39 §
Myytävän määräalan varsinaisen tonttimaan suuruudeksi on tarkentunut n.
1 751 m2, 297,8 m2 on kaavatiealuetta. AP-1, asuinpientalojen
korttelialueella neliöhinta on 18,6 €/m2 ja se perustuu aiempaan kiinteistöllä
tehtyyn kauppaan. Kaavatiealue luovutetaan korvauksetta. Tonttikauppa on
Viitasaaren kaupunginhallituksen kokouksen asialistalla 26.4., jolloin kauppa
varmistunee ostajan puolelta.
Esitys:
Kirkkovaltuustolle esitetään, että seurakunta myy Viitasaaren kaupungille n.
1 751 m2 suuruisen määräalan tilasta Haapaniemi RN:o 3:123. Myytävä
määräala, kaavamerkintä AP-1, sijaitsee korttelissa 100. Määräalan
kauppahinnaksi ehdotetaan hyväksyttäväksi 32 568,60 €. Lisäksi esitetään
297,8 m2 kaavatiealueen luovuttamista korvauksetta Viitasaaren kaupungille.
Viitasaaren kaupunginhallituksen jäsenet Sisko Linna ja Tuija Siltanen
poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää myydä Viitasaaren kaupungille n. 1 751 m2
suuruisen määräalan tilasta Haapaniemi RN:o 3:123. Myytävä määräala,
kaavamerkintä AP-1, sijaitsee korttelissa 100. Määräalan kauppahinnaksi
ehdotetaan hyväksyttäväksi 32 568,60 €. Lisäksi esitetään 297,8 m2
kaavatiealueen luovuttamista korvauksetta Viitasaaren kaupungille.
Viitasaaren kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Glad ja Tuija Siltanen
poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajana
tämän pykälän osalta toimii Mervi Paananen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § Investointilaina, kirkon peruskorjaus
Kirkkoneuvosto 22.4.2021/43 §
Viitasaaren kirkon peruskorjausta varten on pyydetty lainastatarjousta
neljältä pankilta (Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea, POP Pankki JärviSuomen Osuuspankki ja Danske Bank. Lainatarjous on pyydetty 900 000,00 –
1 700 000,00 eurolle ja 20 vuoden maksuohjelmalle. Lainatarpeeseen
vaikuttaa Kirkkohallituksen täysistunnon (20.4.) päätös mahdollisesti
myönnettävälle rakennusavustukselle. Rakennusavustus maksetaan
jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan, joten kassanhallinnan
kannalta voi olla tarvetta myös väliaikaisesti nostaa lainaa ja maksaa sitä
sitten rakennusavustuksella takaisin. Tarjouspyynnöt on lähetetty 19.3.2021
ja kaikilta neljältä on saatu tarjous 15.4. mennessä.
Lainaa lyhennetään tasalyhenteisesti 20 vuoden maksutaulukolla siten, että
viimeinen erä jää isommaksi, laina-aika on 5 tai 12 vuotta.
Esitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja talouspäällikön laatimiin
lainavertailuihin ja ehdottaa kirkkovaltuustolle lainaehdoiltaan parhaan
tarjouksen tehneen pankin valintaa lainan antajaksi.
Nordean tarjous on lainaehdoiltaan edullisin sekä 5 että 12 vuoden laina-ajan
osalta. Talouspäällikkö esitteli lyhennysohjelmat korkoineen ja kuluineen
kummankin laina-ajan mukaisesti. Nordean korkomarginaalin ero 5 ja 12
vuoden laina-ajalle on 0,16 %. Näköpiirissä ei ole välitöntä korkojen nousun
uhkaa. Seurakunnalla on ennestään lainaa Nordeasta ja sen pääoma on tällä
hetkellä 200 000 €. Uutta lainaa nostetaan tarpeen mukaan, mutta
Kirkkohallituksen merkittävä rakennusavustus pitää lainatarpeen maltillisena.
Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkon peruskorjaukseen
tarvittavan lainan ottamista Nordea Pankista 5 vuoden laina-ajalle 20 vuoden
maksutaulukolla. Lainaehdot tarjouksen mukaiset. Kirkkoneuvosto valtuuttaa
talouspäällikön hoitamaan toimenpiteet lainan nostamiseksi,
allekirjoittamiseksi ja lainojen yhdistämiseksi.
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää, että kirkon peruskorjaukseen tarvittavan laina
otetaan Nordea Pankista 5 vuoden laina-ajalle 20 vuoden maksutaulukolla.
Lainaehdot tarjouksen mukaiset.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Ilmoitusasiat
Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 10.6.2021 klo 18.00.
11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 ja antoi kirkkolain 24 §:n
mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset
EERO PULKKINEN
Eero Pulkkinen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 6.5.2021
HANNU GLAD
Hannu Glad

SAR HAKONEN
Sari Hakonen

MERVI PAANANEN
Mervi Paananen, 8 §

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 4.5.2021
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 7.5.2021 alkaen
seurakuntatoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla.

