VIITASAAREN SEURAKUNTA

Pöytäkirja 3 / 2016

Kirkkoneuvosto
Aika 7.4.2016 klo 17.00 - 19.10
Paikka: Seurakuntatalo
Läsnä
Antti Hiltunen kirkkoherra pj
Halonen Juhani
Hämäläinen Tuulikki, jäsen
Kananen Mauri, jäsen
Kuronen Raija, varajäsen
Pietiläinen Arvo, jäsen (saapui klo 17.50)
Poissa: Pulkkinen Eero, jäsen varapj., Ruuska Marjatta, jäsen

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä § 23, 25, 29
Kirsi Salojärvi talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä § 21,24,26-28,30
Muut läsnäolijat: Maria Kaisa Aula kirkkovaltuuston pj, Sisko Linna kirkkovaltuuston vpj.
Tämä pöytäkirja sisältää pykälät 21 - 29 sekä kokouksen päättyessä annetun valitusosoituksen.
Asian käsittely ja tehdyt päätökset ilmenevät sisällä olevista pöytäkirjanlehdistä ja valitusosoitus
tämän pöytäkirjan lopusta.
Aika ja paikka yllämainitut:

Antti Hiltunen
Puheenjohtaja

Risto Kolari

Kirsi Salojärvi
Pöytäkirjanpitäjä

Tarkastettu 11.4.2016
Valitut tarkastajat:

______________________________
Tuulikki Hämäläinen

___________________________
Juhani Halonen

21 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
KJ 9 L 1 -3 §:n ja kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston
kokouksesta on ilmoitettava kirkkoneuvoston jäsenille vähintään viikkoa
ennen kokousta. Asiakirjat liitteineen on toimitettava jäsenille viimeistään 3
pv ennen kokousta. Tästä kokouksesta on ilmoitettu jäsenille ja varajäsenille
31.3. ja kokouksen esityslista/pöytäkirja on lähetetty 1.4.2016.
Kirkkoneuvosto Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi.

22 §
Pöytäkirjantarkastajien vaali.
Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi
kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että
tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa,
tehdään merkintä asialistaan. Vuorossa ovat Marjatta Ruuska ja Eero
Pulkkinen.
Kirkkoneuvosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Halonen ja Tuulikki
Hämäläinen Ruuskan ja Pulkkisen poissaollessa.

23 §
Talouspäällikön virkasuhteen ehdoista päättäminen

24 §
Kiinteistötoimen työnjohtajan työsuhteen ehdoista päättäminen

25 §
Seurakunnan tilien käyttöoikeuksien myöntäminen talouspäällikölle.
Kirsi Salojärvelle on myönnettävä seurakunnan tilien käyttöoikeus 1.4.2016
lukien.
Päätösehdotus Kirsi Salojärvelle myönnetään seurakunnan kaikkien tilien
käyttöoikeus 1.4.2016 lukien. Risto Kolarin käyttöoikeudet päätetään
samalla päivämäärällä.
Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin.

26 §
Työsuojelupäällikön nimeäminen
Talouspäällikön viran ohjesäännössä ( 3 § 7 mom. ) mainitaan, että
seurakunnan työsuojelupäällikkönä toimii talouspäällikkö, ellei kirkkoneuvosto muusta päätä.
Päätösehdotus: Työsuojelupäälliköksi nimetään kiinteistötoimen työnjohtaja
Tommi Raatikainen.
Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 §
Lisätalousarvio vuodelle 2016
Hiekan hautausmaan ruumissuojaan on toivottu kunnollista jäähdytysjärjestelmää. Kesähelteillä usein joudutaan vainajia siirtämään kirkonmäen
kylmiöihin, joiden kapasiteetti on rajallinen.
Päätösehdotus Vuoden 2016 lisätalousarvioon ehdotetaan varattavaksi
6000 €:n määräraha jäähdytysjärjestelmän hankintaa Hiekan kappelia varten.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle em. määrärahan lisäystä
talousarvioon.

28 §
Hankintarajoista päättäminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:ssä mainitaan viranhaltijoiden
ratkaisuvalta tietyissä asioissa. Talouspäällikkö mm.
2) päättää hankinnasta hankintasäännön määräämissä rajoissa, jos sen arvo ei ylitä
kirkkoneuvoston erikseen päättämää rahamäärää, ja jollei asia kuulu muulle
viranhaltijalle;
Kiinteistötoimen työnjohtajan tehtävänkuvauksessa mainitaan, että toimenhaltija

-

päättää hankinnoista kirkkoneuvoston asettamissa rajoissa

Päätösehdotus Kirkkoneuvosto asettaa hankintarajaksi talousarvioon
varattujen määrärahojen puitteissa
- talouspäällikölle 15 000 €
- kiinteistötoimen työnjohtajalle 5 000 €.
Kirkkonenuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin.

29 §
Vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
Eri työmuodot ovat valmistelleet toimintakertomukset vuoden 2015
toiminnasta. Taloustoimisto on yhteistyössä Kirkon Palveluksen kanssa
valmistellut tilinpäätöstä samalta vuodelta.
Päätösehdotus Kirkkoneuvosto tutustuu vuoden 2015 toimintakertomuksiin ja tilinpäätöksen samalta vuodelta. Tarpeellisten muutosten ja
täydennysten jälkeen toimintakertomus ja tilinpäätös jätetään
tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja
hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto Toimintakertomusta ei käsitellä tässä kokouksessa, koska
toimintakertomus-osio puuttui ennakkoaineistosta, jonka neuvoston jäsenet
saivat. Lisäksi todettiin, että tasekirjassa on vielä muutamia puutteita ja sitä
täydennetään. Risto Kolari totesi, että talous on kohentunut. Toimintatuotot
olivat n. 70.000,00 euroa budjetoitua pienemmät, tästä puun myyntitulot
jäivät 50.000 euroa alle budjetoidun lähinnä korjuuongelmien vuoksi. Myös
tonttien myyntitulot jäivät alle budjetoidun. Menopuolella säästettiin useissa
eri menokohdissa, mm. palvelujen ostoja oli n. 61.000,00 euroa budjetoitua
vähemmän. Henkilöstömenojen säästö on n. 56.000,00 euroa budjetista.
Keskusteltiin kulujen karsimisen vaikutuksista seurakunnan toimintaan ja
esim. pappien työmäärään. Lisäksi Maria Kaisa Aula toi esille, että pitäisi
tehdä lapsivaikutuksen kartoitus säästöihin liittyen.
Päätettiin, että tulojen ja menojen osalta avataan lukuja tilitasolle seuraavaan
neuvostoon. Pohdittiin myös, mille tasolle kuluvan vuoden luvut asettuvat.
Todettiin, että puolivuotiskatsaus antaa suuntaa alkuvuoden taloudesta ja
tunnusluvuista. Tilinpäätös päätettiin käsitellä erikseen kirkkoneuvoston
seuraavassa kokouksessa 2.5.2016 klo 17.00.

29 §

Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja antaa tiedoksi em. kirkkolain mukaiset muutoksenhakuohjeet
ja päätökset, joista lain mukaan voidaan valittaa.
Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että
valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan
ilmoitustaululla 12.4. – 26.4.2016.

