VIITASAAREN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
15.11.2016
PÖYTÄKIRJA
18.11.2016

Kokousaika

Perjantaina 18.11.2016 klo 13.00 – 15.50

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, pikkusali

Jäsenet/varajäsenet

7/7

7/2016

Hiltunen Antti
Halonen Juhani
Hämäläinen Tuulikki
Kananen Mauri
Pietiläinen Arvo
Pulkkinen Eero
Ruuska Marjatta
Viran puolesta

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö

pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Aula Maria Kaisa
kirkkovaltuuston pj
Linna Sisko
kirkkovaltuuston vpj
Raatikainen Tommi
Kiinteistötoimen työnjohtaja Raatikainen oli paikalla 76 §:n
aikana, kun käsiteltiin tulevan vuoden investointeja.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kirkkoherra Antti Hiltunen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
71 § 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 7.11.2016 ja kokouksen esityslista
on lähetetty 15.11.2016.

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin yksimielisesti.

72 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti lisäämällä muihin asioihin Leader
Viisari ry:n hankerahoitus, pykälä 77 ja vastaavasti loput asiat siirtyvät
yhdellä pykälällä eteenpäin.

73 § 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 Mauri Kananen ja Arvo
Pietiläinen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Kananen ja Arvo Pietiläinen.

74 § Henkilöstön kehittämissuunnitelma
Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan KirVESTES:ssä
työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen
työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa
olevia muuttuvia osaamistarpeita. Suunnitelma on laadittu työntekijöiden
omien toiveiden, esimiesten kanssa käytyjen kehityskeskustelujen ja
esimiesten harkinnan pohjalta (kehittämissuunnitelma vuodelle 2017
liitteenä).
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

75 § Auraus- ja haudankaivu, sopimuksen jatkaminen
Seurakunnan talvikunnossapitotyöt ja haudankaivu päätettiin vuosi sitten
antaa ulkopuolisen yrittäjän tehtäväksi. Saatujen tarjousten perusteella
talouspäällikkö Kolari oli päättänyt antaa talvikunnossapidon Tmi Pasi
Varikselle ja neuvosto oli päättänyt antaa haudankaivutyöt samaiselle
yrittäjälle. Sopimus koski vuotta 2016, mutta siinä oli optio vuoden
jatkoajasta. Kiinteistötoimen työnjohtaja on käynyt neuvotteluja yrittäjän
kanssa. Aurauspalvelujen osalta sopimus pidetään voimassa. Urakoitsija on
esittänyt traktorityötunnin hinnaksi 50 €/h alv 0 %. Aikaisempi hinta oli
48,39 €/h alv 0 %.
Haudankaivun osalta hinnat pysyvät ennallaan:
hauta 248 €
uurna 60 €
Sopimukseen tulisi kuitenkin tehdä tarkennuksia joihinkin työtehtäviin
liittyen. Ohessa Tommi Raatikaisen selvitys tehtävistä tarkennuksista.
Esitys:

Sopimuksiin tehdään selvityksestä ilmenevät tarkennukset ja
traktorityötunnin hinnaksi päätetään 50 €/h alv 0 %, 62 €/h sis. alv 24 %.
Kirkkoneuvosto totesi, että vuosi sitten sopimus haluttiin tehdä vain vuoden
mittaiseksi sisältäen option toisesta vuodesta, koska toimintamalli auraus- ja
haudankaivupalvelujen ulkoistamiseksi on seurakunnassa uusi. Todettiin,
että Pasi Varis on hoitanut työt laadukkaasti ja luotettavasti. Vuoden 2017
syksyllä täytyy tehdä uusi kilpailutus ja sopimuksesta pyritään tekemään
useampi vuotinen esim. kolmivuotinen.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti antaa aurauspalvelujen lisäksi haudankaivu Tmi Pasi
Varikselle esityksen mukaisesti.

76 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille
2018 ja 2019
Viran- ja toimenhaltijat yhdessä tukiryhmien kanssa ovat valmistelleet
toiminta- ja talousarviota vuodelle 2017 (liitteenä). Talousarviosta puuttuu
vielä rahoituslaskelma ja vuosien 2018 ja 2019 tarkempi taloussuunnitelma.
Esitys:

Kirkkoneuvosto tutustuu toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja päättää siirtää
sen lopullisen käsittelyn neuvoston kokoukseen 30.11.2016.

Kirkkoneuvosto tutustui toimintasuunnitelmaan. Talouspäällikkö esitteli
tulevan vuoden talousarvioluonnoksen. Talousarviosta on tulossa n. 50 000
euroa alijäämäinen, koska vuosikate n. 67 000 euroa ei tule riittämään
poistojen kattamiseen. Vuoden 2017 lopussa on päättymässä 10-vuotinen
metsänhoitosopimus. Uuden sopimuksen tekoon ja Mäkrälammin
metsäautotien perusparannukseen on varattu talousarvioon yhteensä 40 000
euroa. Verotulojen ennakoidaan laskevan vuodesta 2015 n. 5 %:lla ja
vuodesta 2016 n. 3 %:lla, jolloin vuoden 2017 veroja on arvioitu saatavan
34 000 euroa kuluvaa vuotta vähemmän ja vastaavasti keskusrahastomaksut
on arvioitu vuodelle 2017 vastaamaan paremmin toteutuvia maksuja.
Lähtökohdaksi talousarvion tekemiselle annettiin sama taso kuin vuodelle
2016. Vuoden 2016 talousarviosta on jäänyt tallennusvirheen vuoksi
puuttumaan 30 000 euroa tiedotuksen ja viestinnän ilmoituskuluja.
Neuvosto kävi läpi vuodelle 2017 ehdotettuja investointeja kiinteistötoimen
työnjohtaja Tommi Raatikaisen esityksen pohjalta. Seurakuntatalon
ulkokatoksen rakennusvirheestä johtuen ulkokatos on huonokuntoinen ja se
on vaikuttanut myös välillisesti alakerran takataskun tiloihin, joihin on
edellisessä remontissa jäänyt riskirakenteita. Tässä vaiheessa varataan rahaa
kuntokartoituksen tekemiseen ja suunnitelmien laatimiseen. Tälle vuodelle
neuvosto esittää 10 000 euron lisätalousarviota ja vuodelle 2017
talousarvioon 50 000 euroa. Lisäksi esitetään 10 000 euron määrärahaa
seurakuntatalon yhteydessä olevan yhden vuokra-asunnon
perusparannukseen. Hautausmaa- ja muiden kiinteistöjen hoitoon esitetään
hankittavaksi 7 000 euron nurmenhoitokonetta ja 20 000 euron määrärahaa
kiinteistötraktorin hankintaa. Hankinnan yhteydessä vaihdossa menisi vanha
isompi traktori, jonka vaihtoarvo on n. 28 000 euroa alv 0 %.
Kirkon tutkimus- ja suunnittelukuluihin ehdotetaan varattavaksi 150 000
euroa vuodelle 2017 arkkitehtitoimisto ARK-Kantosen ja Ramboll Oy:n
tekemien kustannusarvioiden pohjalta. Samalla ehdotetaan, että vuodelle
2016 talousarvioon varattua kirkkotupa-rahaa voidaan käyttää vuoden 2016
puolella toteutuviin kustannuksiin. Valtuustolle esitetään määrärahan
muutosta tältä osin.
Päätös:

77 § Muut asiat

Päätettiin jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa neuvoston kokouksessa
30.11. ja antaa sen jälkeen talousarvio kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Leader Viisari ry:ltä haettava hankerahoitus.
Tiedotuksen tukiryhmässä oli syksyllä syntynyt idea selvittää, voisiko
seurakunta hakea hankerahoitusta
yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen. Ajatuksena oli,
että seurakunta hankkeen avulla veisi tietoteknisiä ratkaisuja ja
toimintamalleja Viitasaaren kylien ihmisten käytettäviksi. Seurakunnan
tiedottaja Tuija Siidorow on tehnyt selvittelytyötä ja saanut selville, että
seurakunnalla on mahdollisuus hakea Leader Viisari ry:n rahoitusta. Tuijan
hankesuunnitelmaluonnos liitteenä. Hankkeen hakuaika on marraskuun
loppuun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto otti myönteisen kannan hakemuksen jättämiseen
ja hankkeen eteenpäin saattamiseen.

78 § Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon internet-osoitteesta:
http://sakasti.evl.fi
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:
79 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen

Allekirjoitukset

Antti Hiltunen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

28.11.2016

Mauri Kananen

Arvo Pietiläinen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 18.11.2016
pitämästä kokouksista on yleisesti nähtävänä 28.11.2016 alkaen
seurakunnan kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 28.11. – 12.12.2016
Todistaa Päivi Paananen

