VIITASAAREN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
6.6.2016
PÖYTÄKIRJA
9.6.2016

Kokousaika

Torstaina 9.6.2016 klo 17.00 – 19.45

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, pikkusali

Jäsenet/varajäsenet

6/7
Hiltunen Antti
Halonen Juhani
Hämäläinen Tuulikki
Kananen Mauri
Pietiläinen Arvo
Pulkkinen Eero
Ruuska Marjatta

5/2016

Ritva Muittari

Viran puolesta

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö

pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Raatikainen Tommi
Siltanen Sami
Syvänen Heidi

kokoukseen kutsuttuna
kokoukseen kutsuttuna
kokoukseen kutsuttuna

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
42 § 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 ennakkotietona
3.5.2016 ja muistutuksena 3.6.2016 ja kokouksen esityslista/pöytäkirja
on lähetetty 6.6.2016.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin yksimielisesti.

43 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

44 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen
tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat
valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa,
tehdään merkintä asialistaan. Vuorossa ovat Eero Pulkkinen ja Marjatta
Ruuska.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Pulkkinen ja Marjatta Ruuska.

45 § Terveiset lasten ja nuorten ”vaikuttajaryhmien” kokouksista
Toukokuun alussa oli niin kouluikäisillä tytöillä ja pojilla (7-12vuotiaat), kuin nuorilla kokoukset, joissa koottiin heidän toiveitaan
seurakunnan toiminnasta. Esille tulleita asioita voidaan ottaa huomioon
mm. valmisteltaessa tulevan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
Esityslistan liitteinä Heidi Syväsen ja Sami Siltasen laatimat tiivistelmät
lasten ja nuorten toiveista.
Esitys:

Kirkkoneuvosto on saanut kirjallisena tiivistelmät lasten ja nuorten
näkemyksistä. Kokouksessa ovat läsnä Heidi Syvänen ja Sami Siltanen
tähän teemaan liittyen. Neuvosto käy asian pohjalta keskustelun.
Kirkkoneuvosto:
Tiivistelmien pohjalta kirkkoneuvosto tutustui lasten ja nuorten
ajatuksiin. Päällimmäisenä nousivat esiin tilat ja niiden sopivuus lasten
ja nuorten käyttöön. Takataskulta, bändikämpältä ja Lummeniemeltä
toivottiin enemmän viihtyisyyttä mm. seiniin värejä, viestiseinää,
enemmän sohvia, säkkituoleja ja lattiatyynyjä rentoon oleskeluun.
Myös pelikonsoleja ja kaiuttimia haluttaisiin lisää. Erityisesti
pienempien vastauksissa toivottiin myös lasten oman osallistumisen

lisäämistä esim. jumalanpalvelusten suunnitteluun sekä vapautta liikkua
pitkän istumisen sijaan.
Päätös:

Päätettiin, että pienempiä tarpeita ja hankintoja voidaan toteuttaa
tulevan syksyn aikana. Tulevan kiinteistöstrategian pohjalta voidaan
miettiä tilojen käyttöä ja kehittämistä tulevaisuutta ajatellen. Nuoret
tulisi ottaa kehittämiseen ja tilojen muutostöihin tiiviisti mukaan.
Heidi Syvänen poistui kokouksesta tämän pykälän tullessa käsitellyksi.

46 § Kirkkotupa
Kirkkotupatyöryhmä kokoontui keskiviikkona 25.5. Työryhmä mietti
vaihtoehtoja uudisrakentamiselle. Arkkitehtitoimisto FCG Planeko Oy:n
Tuomas Järvinen on suunnitellut useammankin esityksen kirkkotuvan
uudisrakennukseksi. Suunnitteluun on tähän mennessä käytetty varoja n.
20 000 euroa.
Työryhmän mielestä tulisi kuitenkin selvittää olisiko kuitenkin mahdollista
toteuttaa kirkon sisälle wc-tilat sekä kahvinkeittoa varten pieni keittiötila,
joka voisi myös toimia lastenhoitotilana. Tällaisia muutoksia on tehty
useampiinkin Suomen kirkkoihin. Viitasaarellakin on jo totuttu järjestämään
jumalanpalvelusten jälkeen kirkkokahvituksia kirkon sisällä. Lisäksi tulisi
selvittää, pystytäänkö nykyisestä sosiaalitilarakennuksesta saamaan
remonttia tekemällä käyttökelpoisempi tila kausityöntekijöiden tauko- ja
sosiaalitiloiksi. Lisäksi rakennuksessa palvelisi edelleen yleisö-wc
remontoituna silloin, kun kirkon ovet ovat lukossa. Jossain kaavailuissa myös
nykyistä ruumishuonetta oltiin siirtämässä mahdolliseen uuteen kirkkotuparakennukseen. Myös sen kohdalta tulisi laatia selvitys ja kustannusarvio mm.
kosteusongelmien korjaamiseksi.
Esitys:

Kirkkotupatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että uudisrakentamishanke
laitettaisiin toistaiseksi sivuun ja lähdetään selvittämään mahdollisuutta
tehdä muutoksia kirkon sisälle ja peruskorjata nykyinen sosiaalitila/wcrakennus ja ruumishuone.
Kirkkoneuvosto:
Todettiin, että vallalla on aina ollut käsitys, että kirkkoon ei voida tehdä
muutoksia johtuen Alvar Aallon suunnittelutyöstä 1920 –luvulla.
Museovirasto on aiemmin ollutkin muutoksia vastaan, mutta nyt toivotaan,
että ajat olisivat muuttuneet myönteisempään suuntaan.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti laittaa uudisrakentamishanke sivuun ja aloittaa
selvitystyöt esityksen mukaisesti. Tommi Raatikainen on yhteydessä
Arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen Oy:öön. Se on ollut toteuttamassa
peruskorjauksia Muuramen ja Korpilahden kirkkoihin, joissa molemmissa on
Alvar Aalto ollut suunnittelijana. Aluksi on tärkeää selvittää lupaprosessit ja
löytää referenssikohteet vastaavista muutoksista kuin meillä on
suunnitteilla. Suunnitteluryhmässä ovat mukana: Maria Kaisa Aula, Eero
Pulkkinen, Antti Hiltunen, Tommi Raatikainen ja Kirsi Salojärvi.

47 § Kiinteistöarvio 2016 kiinteistöstrategian pohjana
Tommi Raatikainen on laatinut kiinteistöjen kuntoarvion seurakunnan
omistamista kiinteistöistä (liitteenä). Arvio perustuu tämän hetken
näkemykseen kiinteistöjen tilasta. Kiinteistöstrategian luomiseksi olisi
ilmeisen hyvä teettää kattavat kuntotarkastukset. Viimeiselle sivulle Tommi
on koonnut ehdotelmaa korjausjärjestykseksi.
Esitys:

Neuvosto tutustuu kiinteistöarvioon.

Päätös:

Merkitään tiedoksi ja laaditaan arvion ja toiminnan suunnittelun pohjalta
kiinteistöstrategia. Korjausjärjestysehdotelman pohjalta tulisi jo ensi vuoden
talousarvioon varata korjausrahaa kiireisimpiin peruskorjaustarpeisiin.

48 § Savivuoren virkistysalueen kehittämissuunnitelma
Seurakunta oli tehnyt v. 1993 sopimuksen käyttöoikeudesta Viitasaaren
kunnan kanssa koskien Savivuoren ulkoilualueella Penttilän tilalla
sijaitsevasta latuverkostoa ja lasten hiihtomaa-aluetta. Käyttöoikeus on ollut
määräaikainen ja se on umpeutunut 31.8.2013. Talouspäällikkö Salojärvi on
ollut asiasta yhteydessä vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihtoon.
Rihto esitti, että uuden käyttöoikeuden kanssa otettaisiin aikalisää syksyyn
ja katsottaisiin, miten Savivuoren kehittämissuunnitelma kaupungin taholta
etenee. Tavoitteena on rakentaa latuyhteys Lummeniemen leirikeskuksesta
Savivuoren latuverkostoon. Rihto arvioi, että latuverkoston parannus- ja
muutostyöt voidaan toteuttaa jo tämän kesän ja syksyn aikana pienin
kustannuksin.
Seurakunnan ja kaupungin välillä on lisäksi ollut määräaikainen
maankäyttösopimus maastopyöräradan käytöstä, sopimus on umpeutunut v.
2015 syksyllä. Vuonna 2016 Savivuorella ei ole maastopyöräkilpailuja ja
Rihdon mukaan reitti ei ole kovin vilkkaassa käytössä. Sen sijaan tänä

keväänä uudistettu/pidennetty 18 väyläinen fresbeegolf-rata on jo nyt ollut
runsaassa käytössä. Toiminnasta tulee laatia maankäyttösopimus kaupungin
kanssa.
Esitys:

Neuvosto keskustelee Savivuoren alueen virkistyskäytöstä ja talouspäällikkö
laatii maankäyttösopimuksen/-sopimukset.

Päätös:

Todettiin, että suunnitteilla olevat Savivuoren kehittämishankkeet
voisivat tulevaisuudessa vaikuttaa Lummeniemen käyttöasteeseen.
Päätettiin tehdä maankäyttösopimus Viitasaaren kaupungin kanssa 20
vuodeksi koskien sekä latuverkostoa, fresbeegolfia että maastopyöräreittiä
kokonaisuudessaan. Päätettiin, että kaupungilta perittäisiin vuosivuokraa
3 000,00 euroa/vuosi ja lisäksi edellytetään, että pururata ja muut väylät
pidetään hyvässä kunnossa.

49 § Lisätalousarvio vuodelle 2016
Seurakunnan liikehuoneistossa vuokralla oleva Parturi-Kampaamo
Kähärä on kysynyt mahdollisuutta saada liiketilaan ilmastointikone.
Liitteenä kiinteistötoimen työnjohtajan laatima esitys ja perustelut
ilmastointilaitteen hankinnalle.
Esitys:

Vuoden 2016 lisätalousarvioon ehdotetaan varattavaksi 4 000 euron
määräraha ilmastointilaitteen hankintaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin myös, että hanke laitetaan
täytäntöön heti ja näin yrittäjä hyötyy ilmastoinnista jo kuluvan kesän
aikana. Muutoinkin päätettiin siirtyä käytäntöön, jossa pienemmät,
nopeammalla rytmillä toteutettavat talousarvion ylittävät hankinnat
hyväksytetään valtuustolla kerralla vasta joulukuun kokouksessa.
Tommi Raatikainen poistui kokouksesta tämän pykälä tullessa
käsitellyksi.

50 § Aloite diakoniatyöntekijöiden ja nuorisotyönohjaajien virkojen
vaativuusryhmien muuttamisesta.
Seurakunnan diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaajat ovat
lähettäneet kirkkoneuvostolle esityksen siitä, että heidän hoitamansa
virat muutettaisiin kirkon palkkajärjestelmän vaativuusryhmästä 501
ryhmään 502 (liitteenä anomus ja diakoniatyöntekijöiden liiton
palkkakannanotto). Heidän perustelunsa siitä, mikä tilanne on
seurakunnissa keskimäärin, ei ole kovin merkittävä. Ratkaisu on

tehtävä kuhunkin virkaan liittyen erikseen ns.
tehtävänkuvauslomakkeiden perusteella. Näissä lomakkeissa arvioidaan
kunkin työtehtävän sisältöä ja vaativuutta ja sillä perusteella
määritellään kullekin viralle oikea palkkaryhmä. Tilanne on kuitenkin
se, että kaikissa neljässä virassa työn vaativuuteen liittyvät kriteerit
ovat juuri palkkaryhmän 502 mukaisia. Näin työntekijöiden esitys on
hyvin perusteltu. Palkkaryhmän muutos on enemmän periaatteellinen
kuin taloudellinen asia, koska heidän peruspalkkansa on ollut tähänkin
saakka lähes 502 ryhmän peruspalkan tasolla.
Esitys:

Kirkkoneuvosto muuttaa diakoniatyöntekijöiden ja
nuorisotyönohjaajien virat palkkaryhmästä 501 ryhmään 502. Muutos
tulee voimaan 1.7.2016.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

51 § Nuorisotyönohjaajan palkan tarkistaminen

52 § Tuuli Jaakonahon avustusanomus Tansanian matkaan
Tuuli Jaakonaho on anonut seurakunnalta avustusta Tansanian matkaa
varten (anomus liitteenä). Hän on lähdössä Suomen lähetysseuran
organisoimalle matkalle, millä opiskelijat saavat tietoa lähetystyöstä ja
innostusta lähetystyöhön. Tuuli Jaakonaho on toiminut monena kesänä
isosena sekä palkattuna kesätyöntekijänä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto avustaa Tuuli Jaakonahon matkaa 500 eurolla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

53 § Merja Jäntin siirtyminen osa-aikaeläkkeelle
Lummeniemen emäntä/keittiötyöntekijä Merja Jäntti on pyytänyt
päästä osa-aikaeläkkeelle 1.9.2016 alkaen. Jäntti siirtyisi 40 %:n osaaikaeläkkeelle, jolloin työaika olisi 60 % eli n. 23 viikkotuntia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Merja Jäntille luvan jäädä osa-aikaeläkeelle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

54 § Talouspäällikön vuosiloma
Talouspäällikkö anoo vuosilomaa ajalle 18. – 22.7. yhteensä 5 päivää.
Tästä 3 päivää on kertynyt 31.3.2016 mennessä ja 2 päivää otetaan
kulumassa olevasta lomavuoden 2017 kertymästä. Ajalla 25. – 29.7.
talouspäällikkö pitää 5 päivää ylityövapaita.
Esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikölle suunnitellun vuosiloman.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

55 §

Muut asiat
Muistetaan Hyvän Tahdon sunnuntai 17.7., suunnittelupalaveri 7.7.

56 § Ilmoitusasiat
Antti Hiltusen esityksen pohjalta on tulevan kesän konfirmaatioihin
tulossa seurakunnan luottamushenkilö pitämään pienen onnittelupuheen
konfirmoiduille nuorille; Marjatta Ruuska 26.6., Maria Kaisa Aula 10.7. ja
Mauri Kananen 24.7.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous päätettiin pitää torstaina 11.8. klo 17.00.

57 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
Allekirjoitukset

Antti Hiltunen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

.6.2016

Eero Pulkkinen

Marjatta Ruuska

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 9.6.2016
pitämästä kokouksista on yleisesti nähtävänä 17.6.2016 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 17.6. – 27.6.2016.
Todistaa Päivi Paananen

