VIITASAAREN SEURAKUNTA

Pöytäkirja 4 / 2016

Kirkkoneuvosto
Aika 2.5.2016 KLO 17.00 – 19.30
Paikka: Srk-talo
Läsnä
Antti Hiltunen
Tuulikki Hämäläinen
Mauri Kananen
Ulpu Kananen
Arvo Pietiläinen
Marjatta Ruuska

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen

Poissa:
Juhani Halonen
Eero Pulkkinen

jäsen
varapuheenjohtaja

Läsnä viran puolesta: Kirsi Salojärvi talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Muut läsnäolijat: Maria Kaisa Aula kirkkovaltuuston pj (klo 18.00 alkaen), Sisko Linna
kirkkovaltuuston vpj.
Tämä pöytäkirja sisältää pykälät 30 – 41 sekä kokouksen päättyessä annetun valitusosoituksen.
Asian käsittely ja tehdyt päätökset ilmenevät sisällä olevista pöytäkirjanlehdistä ja valitusosoitus
tämän pöytäkirjan lopusta.

Aika ja paikka yllämainitut:
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Puheenjohtaja

Tarkistettu

Kirsi Salojärvi
Pöytäkirjanpitäjä

/

2016

Valitut tarkastajat:

______________________________

___________________________

30 §
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 25.4.2016 ja
kokouksen esityslista/pöytäkirja on lähetetty 29.4.2016.
Ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin yksimielisesti.

31 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Ehdotus:
Päätös:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin yksimielisesti.

32 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi
kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Ehdotus:

Päätös:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä
asialistaan. Vuorossa ovat Mauri Kananen ja Arvo Pietiläinen.
Mauri Kananen ja Arvo Pietiläinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

33 §
Rippikoulumaksusta vapauttaminen
Kirkkoneuvostolle on tullut kaksi anomusta rippikoulun leirimaksun poistamisesta.
Perheiden taloudellisesta tilanteesta on keskusteltu diakonissa Anneli Palosen ja
nuorisotyönohjaaja Alpo Syväsen kanssa.
Ehdotus:
Päätös:

Vapautetaan edellä mainitut perheet leirimaksusta.
Päätettiin yksimielisesti vapauttaa perheet leirimaksusta. Samalla myös

päätettiin, että talouspäällikkö tekee päätökset jatkossa
viranhaltijapäätöksinä kuultuaan ensin nuorisotyönohjaajaa ja diakonian
työntekijää.

34 §
Tilavuokrien muutosesitys
Kirkkoneuvosto oli kokouksessaan 14.1.2016 päättänyt tarkistaa majoitus- ja
ateriapalvelujen hinnoittelua. Seurakuntatalon emäntä Pirjo Kauppinen,
toimistosihteeri Päivi Paananen ja kiinteistötoimen työnjohtaja Tommi Raatikainen
olivat pitämässään palaverissa todenneet, että nykyinen hinnasto, joka on osittain
otettu käyttöön kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, vaatii hieman täsmennystä.
Hinnasto antaa liikaa tulkinnanvaraa tilavuokrauksen osalta. Esityslistan liitteenä
voimassa oleva hinnasto ja muutosesitys.
Ehdotus:

Päätös:

Täsmennetään hinnoittelua Tommi Raatikaisen laatiman ehdotuksen mukaisesti.
Raatikainen ottaa lähiaikoina pitopalveluyrittäjät palaveriin, koska nykyiseen
hinnastoon tuli tammikuun päätöksessä uutena asiana pitopalveluyrittäjiltä
perittävät korvaukset. Samassa yhteydessä on hyvä käsitellä/kerrata käytännön
asiat, jotka seurakunnan tiloissa toteutettavaan pitopalvelutoimintaan liittyvät.
Päätettiin ottaa käytäntöön muutosesityksen mukaiset täsmennykset/lisäykset.
Todettiin, että mm. partiolaisilta, veteraaneilta, erilaisilta potilasjärjestöiltä ja
eläkejärjestöiltä ei vuokria peritä ns. normaalista toiminnasta. On kuitenkin vaikea
tehdä listaa vapautuksista, koska toisaalta näidenkin järjestöjen mahdollisesta
kaupallisesta toiminnasta esim. pääsymaksullisista konserteista tulisimme vuokran
perimään.

35 §
IT-yhdyshenkilön nimeäminen
Viitasaaren seurakunnan osalta seurakuntien yhteisen IT-aluekeskuksen
yhdyshenkilönä on toiminut Risto Kolari ja varahenkilönä Päivi Paananen.
Kolarin eläköityessä on tarve nimetä uusi yhdyshenkilö.
Ehdotus:
Päätös:

Nimetään talouspäällikkö Kirsi Salojärvi uudeksi yhdyshenkilöksi Päivi Paanasen
jatkaessa varahenkilönä.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

36 §
Tontinosan vuokraaminen/myyminen As Oy Rantakodille

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.2.2016 päättänyt myydä tai vuokrata As Oy
Rantakodille tontinosan korttelista AS 99 tontista 9. Edellinen vuokrasopimus on
päättynyt 14.3.2016. Tontinosan kauppahinta olisi 17 500 euroa tai vuokrahinta
1 050 euroa/vuosi 30 vuoden vuokra-ajalle. As Oy Rantakoti oli pitänyt
yhtiökokouksen ja pitänyt myyntihintaa korkeana. Lisäksi mahdollinen vuokraus ei
tulisi kyseeseen 30 vuoden vuokra-ajalle. Yhtiö on tarjonnut tontista 6.000 euroa.

Ehdotus:
Päätös

Kirkkoneuvosto käsittelee vastatarjouksen.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti pitää hinnan ja vuokrausehdot 25.2.2016
tekemänsä päätöksen mukaisina. Perusteluina, että tontin hinta perustuu
seurakunnan jo vuosia sitten tekemään vyöhykehinnoitteluun. Lisäksi alkuperäinen
vuokrasopimus oli tehty puistomaasta. Haapasaaren asemakaavamuutoksessa 2011
rannalla olleet puistokaistat oli poistettu. Todettiin myös, että kyseessä on erittäin
hyvällä paikalla järven rannalla oleva tontinosa.

37 §
Vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittely
Vuoden 2015 tilinpäätöstä on valmisteltu Kirkon palvelukeskuksessa ja
taloustoimistossa. Kirkkoneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessaan
tilinpäätöstä, mutta lopullinen käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska
tilinpäätös ei ollut kaikilta osiltaan valmis ja mm. toimintakertomusosio puuttui
aineistosta kokonaan.
Talouspäällikkö esitteli tilinpäätöksen pääpiirteet kirkkoneuvostolle.
Tilintarkastajan kanssa on pidetty ennakkotarkastus, jonka seurauksena
tilinpäätöstä on vielä korjattu edellisen neuvoston kokouksen jälkeen muutamien
virheellisten kirjausten osalta. Kirjaukset ovat myös vaikuttaneet lopulliseen
tulokseen.
Ulkoiset toimintakulut olivat 1 607 807,33 euroa ja toteuma on n. 90,3 % eli
toimintakuluja säästyi 173 130 euroa. Henkilöstökulujen toteuma on 94,1 % ja
säästö 59 320 euroa. Henkilöstökulut olivat 939 943 euroa ja niiden osuus kaikista
ulkoisista toimintakuluista oli 58,5 %. Toimintakuluja säästyi palvelujen ostoissa
60 669 euroa ja aineissa ja tarvikkeissa 40 419,90 euroa.
Toimintatuottoja saatiin 549 802 euroa, kun talousarviossa tuottoja oli arvioitu
620 990 euroa. Suurin tekijä tuottojen putoamiseen on metsätalouden tuottojen
jääminen n. 67 000 euroa talousarviota pienemmiksi korjuussa ilmenneiden
ongelmien vuoksi.
Verotuloja kertyi yhteensä 1 242 130 euroa, josta kirkollisveron osuus 1 081 579
euroa ja yhteisöveron osuus 160 550 euroa. Kokonaisverotulokertymä oli 17 870
euroa talousarviota pienempi. Tuloveroprosentti oli tilivuonna 1,6 % eli sama kuin
vuonna 2014. Jäsenmäärän laskun vaikutus verotulokertymiin on ollut viime
vuosina merkittävä; vuonna 2015 läsnä olevien jäsenmäärä laski 123 henkilöllä.
Tuloslaskelman vuosikate on 101 971 euroa. Talousarvioon verrattuna vuosikate
on huomattavasti arvioitua parempi, sillä vuosikate oli budjetissa 19 277 euroa.
Vuosikatetta paransi merkittävä toimintakulujen säästö. Tilikauden ylijäämä on
12 187 euroa. Rahoituslaskelmassa kassavarojen muutos on 140 550 euroa
positiivinen. Seurakunnan kassavarat kasvoivat ao. summalla edellisvuodesta
lähinnä hyvän vuosikatteen ja pysyvien vastaavien myyntitulojen ansiosta.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilivuonna 75 782 euroa. Talousarviossa
hyväksytyt muutoksen mukainen investointimääräraha oli 100 000 euroa.
Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 5 515 854 euroa. Taseessa edellisten
tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa 702 517 euroa.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja
1) esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama ylijäämä 12 187,33
euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämään.
2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille
3) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tilintarkastajien lausunnon perusteella
päättää seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Kohdat 1 – 3 hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

38 §
Kirkkoturva
Seurakunnat ovat tukeneet turvapaikanhakijoita monin tavoin siitä alkaen, kun
heitä on Suomeen tullut. Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat kautta aikojen
tarjonneet myös fyysistä ja henkistä turvaa eri tavoin vainotuille ja hädässä oleville
ihmisille. Nykyisin kirkko turvapaikkana –käytännöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa
yksittäinen henkilö tai perhe kääntyy seurakunnan tai kristillisen yhteisön puoleen
hakeakseen turvaa, neuvoa ja tukea kielteisen turvapaikka- tai
oleskelulupapäätöksen saatuaan.
Ehdotus
Päätös

Kirkkoneuvosto perehtyy asiaan.
Kirkkoherra Hiltunen referoi Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peuran ohjeistusta
aiheesta. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Todettiin, että mahdolliset
seurakuntaan kohdistuvat turvapaikkaa koskevat avunpyynnöt käsitellään yhdessä
muiden viranomaisten kanssa.

39 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

40 §
Tiedoksi
Hyvän tahdon Viitasaari hanketta tuodaan seuraavan kerran esille Puutarhamessujen
yhteydessä, jolloin Hyvän Tahdon Puu pystytetään omalle osastolleen. Tarkoitus on,
että seurakunnan ja Viitasaaren kaupungin edustajat ovat paikalla vuorollaan
kertomassa toiminnasta.
Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 13.4.2016 hylännyt valituksen, joka
koskee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä 14.8.2014 nro 14/0579/3.
Hallinto-oikeus oli hylännyt Mannisen valituksen kaupunginvaltuuston päätöksestä,
jolla Viitasaaren kaupunki oli päättänyt ostaa Viitasaaren seurakunnalta 85 000
euron kauppahinnalla 3 125 m2:n suuruisen määräalan Viitasaaren kaupungin
Haapaniemen kylässä sijaitsevasta Haapaniemi- nimisestä tilasta. Kauppa päästään
näin toteuttamaan loppuun. Kaupantekopäiväksi on kaupungin kanssa sovittu
23.5.2016.
Ehdotus:
Päätös:

Merkitään tiedoksi.
Edellä mainitut asiat merkittiin tiedoksi.

41 §
Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja antaa tiedoksi em. kirkkolain mukaiset muutoksenhakuohjeet ja
päätökset, joista lain mukaan voidaan valittaa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 ja ilmoitti, että valitusosoitus liitetään
pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
Esittelijät:

Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi pykälät: 33, 34, 36 ja 38
Kirkkoherra Antti Hiltunen pykälä: 38

