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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
70 § 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. Esityslista tästä
kokouksesta on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 6.10.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

71 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että 24.5.2017 pidetyn tyttöjen
ja poikien vaikuttajaryhmän palaute käsitellään pykälän nro 76 yhteydessä.

72 § 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 Tuulikki Hämäläinen ja
Mauri Kananen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuulikki Hämäläinen ja Mauri Kananen.

73 § Lummeniemen ja kirkon lämmityskulut
Liiteenä (2 kpl) Tommi Raatikaisen laatimat kustannusselvitykset
Lummeniemen ja kirkon lämmitys- ja sähkökuluista, sekä laskelmia
mahdollisista säästöä tuovista toimenpiteistä.
Esitys:

Neuvosto tutustuu Raatikaisen johdolla selvityksiin ja tekee niiden
perusteella johtopäätöksiä.
Kirkon lämmitys, selvityksen keskeinen sisältö:
Lämmitysenergian kulutus seuraa vuosittaista lämpötilavaihtelua ja on
pysynyt säännöllisenä seurantajakson 2013 - 2017 ajan pois lukien
1/2016 (+25 MWh). Tammikuu 2016 on vertailujakson kylmin
kuukausi (keskilämpö -14.7 astetta) ja lisäksi kuukaudelle on sattunut
myös useita tilaisuuksia, jolloin kirkkoa on jouduttu pitämään
lämpöisenä enemmän kuin normaalisti. Talvi 2016/2017 on hieman
korkeampi kulutukseltaan johtuen kirkon tasalämpöisyydestä. Uusi
asennettu automaatiojärjestelmä toimii tehokkaammin pitäen kirkon
lämpötilan tasaisena, vaikka lämmönalennukset olivat suuremmat kuin
aikaisempina vuosina. Tulevaksi talveksi voitanee lämpötilaa edelleen
laskea vähintään 2 asteella, jolloin tavoiteltava sisälämpötilan keskiarvo

jää noin 12 asteeseen. Ylläpitolämpötilan laskulla esim. 2 astetta
voidaan odottaa lämmityskustannuksiin noin 5 % säästöä. Tilaisuuksia
varten tapahtuva tilan lämmittäminen käyttölämpöön ei juuri lisää
kirkon energiankulutusta.
Raatikaisen esittämistä laskelmista voidaan päätellä, että lämpötilan
suurellakaan pudottamisella ei saada laskennallisesti merkittäviä
säästöjä, mutta riskit rakenteiden kanssa kasvavat huomattavasti.
Kaukolämmön osalta perusmaksu näyttelee merkittävää osaa
kuukausilaskusta. Kirkon rakenteiden osalta lämpöhäviö on niin suuri,
että huolimatta suurestakaan lämmönpudotuksesta, lämmitystehossa ei
todennäköisesti saada kovin suurta hyötyä, sillä suurin osa lämmöstä
karkaa rakenteiden lävitse. Tilaisuuksia varten lämmittäminen ei
tarkassa kulutuskartassa aiheuta juuri minkäänlaista muutosta
kaukolämmön virtaamaan ja näin ollen voidaan todeta, että kirkon
käyttämättä jättäminen talviaikaan ei juuri tuottaisi rahallista säästöä.
Sen sijaan pieni säästö on mahdollista saavuttaa optimoimalla
sisälämpötila koko vuodelle ja käyttämällä mahdollisimman alhaista,
mutta edelleen käyttäjäystävällistä peruslämpöä esim. 12 - 14 astetta.
Lummeniemen lämmitys, selvityksen keskeinen sisältö:
Lummeniemen sähkön kulutus on hyvin pitkälti suhteessa lämpötilojen
ja olosuhteiden vaihteluun. Koko kiinteistömassa Lummeniemessä on
suoran sähkölämmityksen perässä. Ilmavaihto on järjestetty suorilla
poistokoneilla ja korvausilma tulee suoraan ulkoilmasta.
Toteuttamistapa on tyypillinen rakentamisajankohdalle. Käytännössä
tarkoittaa, että suurin osa lämmitetystä sisäilmasta puhalletaan suoraan
pihalle. Optimointia ei nykyisillä laitteilla ole juuri mahdollista tehdä.
Muutaman asteen pudotus lämpötiloihin saattaisi tuoda noin 5 %
säästön. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmäinvestoinnit toisivat
huomattavat säästöt kulutukseen ja energiatehokkuus paranisi
huomattavasti. Säästöä tulisi suoraan sähkönkulutuksesta, sekä myöskin
siitä, että Lummeniemen sähköliittymäkokoa voitaisiin pienentää
huomattavasti.
Raatikainen esitteli maalämmön ja ilmanvaihtojärjestelmien
kustannusarvioita. Maalämpöjärjestelmien tekninen käyttöikä on n. 25
vuotta, joten lämmityskulujen säästö tuolle ajalle olisi merkittävä.
Käydyssä keskustelussa neuvosto totesi yksimielisesti kannattavansa
maalämpöä.

Päätös:

Kirkon lämmityksen osalta päätettiin, että kirkon peruslämpötilaa
pudotetaan 2 asteella, jolloin saadaan noin 5 %:n säästö lämpökuluihin.
Lummeniemen lämmitysjärjestelmän todettiin kaipaavan muutosta,
koska maalämpöön siirtymällä lämmityksen ja lämpimän käyttöveden
kulutussäästö olisi vuositasolla arviolta 60 %, n. 11 000 euroa/vuosi.
Päätettiin, että seuraavassa neuvostossa nimetään työryhmä, joka alkaa
työstää kiinteistöstrategiaa. Kiinteistöt pitää laittaa tärkeysjärjestykseen
ja toisaalta investoinnit kiireellisyysjärjestykseen. Talouspäällikkö tekee
budjetoinnin yhteydessä laskelmia, minkälaisiin lainanlyhennyksiin
seurakunta pystyisi seuraavina vuosina, koska investoinnit vaatisivat
lainoitusta.

74 § Kirkon kuntotutkimus valmistunut, välittömät toimenpiteet
Kirkon kuntotutkimus on valmistunut 30.6.2017. Viitasaaren kirkon
rakenteiden tutkiminen mahdollisia sisävessoja ja pientä keittiötä
varten tuotti yllätyksen, sillä siinä paljastui kirkon seinien alkaneen
pikkuhiljaa kaatua ulospäin. Tilanne ei aiheuta välitöntä vaaraa eikä
vaadi esimerkiksi rakennuksen käyttökieltoa, mutta rakenteet on
tuettava mahdollisimman nopeasti. Tuennalla verkkainen liike
pysäytetään.
Tuenta tehdään vähintään neljällä vetotangolla todennäköisesti jo
marraskuun alussa. Tuennan asentaminen vienee vain 4-5 päivää, joksi
ajaksi kirkkosaliin täytyy pystyttää tellingit. Asentamisen jälkeen
tellingit puretaan pois ja kirkkoa voi käyttää normaalisti sekä ennen
että jälkeen asennustöiden. Jatkoa varten tarvitaan lisäselvityksiä ja
seurakunnan pitää päättää, miten asiassa toimitaan.
Rakenteiden vähittäinen liike on tapahtunut vuosikymmenten aikana.
Siirtymä on niin pieni, ettei sitä silmin voi ulkopäin kirkosta huomata.
Sisällä kirkossa liike näkyy nurkkien paneelien saumojen pienenä
aukeamisena. Kirkon seinät ovat ylälaidan kohdalta taipuneet ulospäin
noin 20 cm. Samalla kupoli on laskeutunut noin 30 cm.
Taustalla on vähäisenä 1925-luvun ja suurempana -90-luvun alun
remontti, jossa kirkosta löytynyt lattiasieni poistettiin. Lattiasienen
häätämiseksi oli poistettu alimpia hirsiä ja katkaistu alhaalta ylös olevat
följärit (tukipuut), jotka tukevat seiniä ja samalla koko rakennusta. Nyt
tilanteen korjaaminen vaatii ainakin rakennuksen ns. kengittämisen ja

följärien korjaamisen tai korvaamisen. Remontin suuruudesta tai
hinnasta ei ole vielä arviota, mutta kyseessä on ilman muuta suuri työ.
22.9.2017 pidetyssä viranomaispalaverissa olivat mukava seurakunnan,
Ramboll Oy:n ja ARK-Kantosen edustajien lisäksi Viitasaaren
kaupungin rakennustarkastaja Antti Latikka ja Keski-Suomen
pelastuslaitokselta Anssi Partanen. Välitöntä vaaraa ei ole.
Hirsirakennuksen romahtamista hetkessä ei tarvitse pelätä. Kirkon
sisälle on jo asennettu pienet mittauspisteet, joiden avulla pystytään
seuraamaan tilannetta. Seurakunnan johtoryhmä perehtyi tilanteeseen
kokouksessaan 29.9.2017.
Suunnittelu vetotankojen asentamiseksi kirkkoon aloitetaan
lokakuussa. Sähköinen rakennuslupa jätetään viikolla 42.
Vuodelle 2017 budjetoitiin 150 000 euroa kirkon kartoitukseen ja
tuosta summasta on tähän mennessä toteutunut noin puolet.
31.10. pidetään kirkossa käyttäjäinfo, johon kutsutaan myös
tiedotusvälineiden edustajia.
Esitys:

Neuvosto tutustuu kirkon tilanteeseen ja toteaa välttämättömien
toimenpiteiden tarpeellisuuden, sekä päättää tiedottamisen
aikataulusta.

Päätös:

Vetotankojen asentaminen kirkkoon todettiin selvitysten perusteella
välttämättömäksi toimenpiteeksi. Työ tullaan toteuttamaan
marraskuussa ja kustannusten selvittyä, tehdään valtuustolle esitys
kirkon kartoitukseen budjetoitujen varojen käyttötarkoituksen
muutoksesta tältä osin. Päätettiin, että tiedottaja valmistelee yhdessä
kiinteistötoimen työnjohtajan kanssa tiedotteen henkilökunnalle ja
luottamushenkilöille, sekä julkaistavaksi kotisivuilla.

75 § Alueellinen keskusrekisterihanke Lapuan hiippakunnassa
Piispa Simo Peuran johtama lääninrovastien kokous päätyi 16.5.2017
Seinäjoella siihen, että lähdetään viemään eteenpäin projektia, jonka
tavoitteena on perustaa Lapuan hiippakunnan laajuinen alueellinen
keskusrekisteri. Tavoiteaika toiminnan käynnistämiseen on 1.1.2019.
Keskusrekisterinjohtajien kokous on valmistellut Kirkkohallituksen
kommentoiman mallimateriaalin, joka on liitteenä. Kyseessä on siis
mallimateriaali, jota on tarkoitus muokata. Seurakunnilta on pyydetty
kyseisen materiaalin sisältöön liittyvää kommentointia lokakuun 2017

loppuun mennessä, jotta tuomiokapitulin loppuvuodesta 2017
nimeämä ohjausryhmä pystyisi aloittamaan lopullisten papereiden
muokkaamisen välittömästi toimikautensa alkaessa 1.1.2018.
Esitys:

Neuvosto tutustuu aineistoon ja toteaa päälinjat mahdollisista
muutoksista, joita neuvosto sopimus- ja johtosääntömalleihin haluaisi
tehdä.

Päätös:

Todettiin, että aineisto on asiallista. Keskusrekisteriin siirtyminen toki
sisältää vielä paljon avoimia kysymyksiä. Kuinka suuren työpanoksen
kirkkoherranvirastoon jäävät työt vaativat, miten sijaisuudet siellä
jatkossa hoidetaan, mitkä ovat lopulliset keskusrekisterin kustannukset
seurakunnille, missä keskusrekisteri ja palvelupisteet sijaitsevat, mikä
on niiden lukumäärä jne. Epäselvää on, mitä 25.5.2018 voimaantuleva
EU:n tietosuoja-asetus vaatii seurakunnilta erityisesti ennen
keskusrekisterin toiminnan alkamista, mutta myös sen jälkeen ja miten
seurakuntien työntekijät koulutetaan? Keskusrekisterin johtosäännön
kohta yhteisjohtokunta ( 3. §) on epäselvä. Onko tarkoitus, että
jokaisesta seurakunnasta on edustus johtokunnassa?

76 § Toimintasuunnitelman painopisteet vuodelle 2018
Vuoden 2017 aikana toiminnan painopisteet ovat syntyneet Suomi 100
ja Reformaatio 500 vuodesta. Juhla- ja muistovuosi ovat ohjanneet
kaikkia työaloja sekä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa.
Vuosi on ollut intensiivinen ja tapahtumarikas.
Syksyn aikana käydyissä kehityskeskusteluissa on korostunut
työntekijöiden toive rauhallisemmasta vuodesta ja mahdollisuudesta
keskittyä perustyöhön. Samalla juhla- ja muistovuosien vietto ovat
osoittaneet tarpeen kehittää seurakunnan viestintää ja vuorovaikutusta.
Tämä tarkoittaa vanhakantaista tiedottamista, seurakunnan sosiaalisen
median läsnäoloa sekä työntekijöiden, vapaaehtoisten ja valtuutettujen
yhteydenpitoa.

Ehdotuksena vuoden 2018 tavoitteiksi ovat:
1. Seurakunta ja sen työalat tarkentavat käyttämiään viestintäkanavia ja
laativat suunnitelman niiden käytöstä.
2. Työalat ja työntekijät selvittävät yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin.

3. Suunnitellaan ja toteutetaan seurakuntalaisten, työntekijöiden ja
valtuutettujen viestintäkoulutus.
4. Seurakunta lisää vuorovaikutuksen määrää viestinnässään
tavoitteena kohdata jokainen seurakuntalainen vuoden aikana.
Vuoden 2018 toimintaa ohjaavaksi aiheeksi ehdotetaan ”kirkkovuotta”.
Kirkkovuosi ohjaa jo seurakunnan työtä, mutta vuositavoitteena
kirkkovuoden aiheita tuotaisiin seurakunnan kaikkeen työhön ja
seurakuntalaisten elämään vielä laajemmalla ja syvemmällä tasolla.
Koko vuoden jatkuvan työn lisäksi tukiryhmät voivat esimerkiksi valita
kaksi-kolme kirkkovuoden pyhää, jotka nousevat työssä erityisen
näkyvälle paikalle.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy toiminnan painopisteet vuodelle 2018.

Päätös:

Neuvosto hyväksyi toiminnan painopisteet vuodelle 2018 esityksen
mukaisesti. Neuvosto tutustui 24.5.2017 pidetyn tyttöjen ja poikien
vaikuttajaryhmän palautteeseen. Todettiin, että lasten toivomat
isommat tilamuutokset pystyttäisiin toteuttamaan vasta mahdollisen
peruskorjauksen yhteydessä. Sen sijaan pieniä viihtyvyyteen
vaikuttavia asioita voisi tehdä nopealla aikataululla. Päätettiin, että
näihin muutoksiin varataan n. 500 euroa.

77 § Talousarvion 2018 laadintaohjeet
Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino.
Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimistä
nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla. Tilikauden tulos yksitäisenä
suunnitelmavuonna voi olla yli- tai alijäämäinen. Toimintakulujen ja
verotulojen välinen aukko on viime vuosina kasvanut. Vuonna 2015
toimintakulut olivat 365 677 euroa verotuloja suuremmat ja vuonna 2016
vastaava luku oli 531 209 euroa. Vuoden 2017 ensimmäisen puolen vuoden
aikana ansio- ja pääomatuloja yhdessä valtionrahoituksen kanssa on kertynyt
10,82 % vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pienentynyt, vuonna 2015
henkilöstökulut olivat 58 % ja vuonna 2016 53,33 % toimintakuluista.
Päivityksen alla olevan henkilöstöstrategian mukaan suunta on edelleen
oikea. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2017 –
31.1.2018. Lomarahoja leikataan 30 %:lla vuosina 2017 – 2019. Vuonna
2018 voidaan kuitenkin varautua n. 1,0 %:n palkkojen korotuksiin. Lopulliset
sivukulumaksut määräytyvät vasta loka-marraskuussa, mutta sekä

seurakuntien työnantajana maksama eläkemaksu (KiEL), että
sosiaaliturvamaksu alenevat.
Seurakunnan käyttötarpeeseen nähden kiinteistökannan ylläpito syö
taloudellisia voimavaroja varsinaiselta seurakuntatyöltä. Tulorahoituksen
vajetta ei pystytä kattamaan metsä- ja vuokratuloilla. Selvityksessä on, miten
esim. kirkon ja kappelin lämmityskuluista pystyttäisiin säästämään. Samoin
selvitetään Lummeniemen lämmityksen muutosta sähköstä maalämpöön,
siitä syntyvää säästöä ja toisaalta, mitä mahdollisuuksia on Lummeniemen
käyttöasteen parantamiseen.
Seurakunnan toimintakulut eivät saa kasvaa lainkaan talousarviovuonna
2018 edellisen vuoden tasosta.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että kunkin tulosyksikön budjetissa vuonna 2018
voi olla kasvua edellisvuoteen verrattuna enintään palkkojen nousun verran.
Jokainen työala käy lävitse jokaisen määrärahan ja vanhentuneet tai muuten
käytöstä poistuneet toiminnot määrärahoineen poistetaan myös budjetista.
Talouspäällikkö antaa työaloille budjettipohjat ja ohjeita ja täsmennyksiä
laadintaan liittyvissä kysymyksissä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Käydyssä keskustelussa todettiin, että
työalojen pitäisi pohtia, miten toimintaa (retkiä, tarjoiluja jne.) voidaan
rahoittaa ja voidaanko samalla keksiä uusia, yhteisöllisyyttä ja myös tuloja
lisääviä toiminnan muotoja. Tonttien, asuinhuoneistojen ja liiketilojen
vuokrat on tarkistettava.

78 § Talouspäällikön vuosiloma
Talouspäällikkö anoo vuosilomaa ajalle 2.11. – 10.11.2017 yhteensä 7
päivää.
Esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikölle suunnitellun vuosiloman.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

79 § Muut asiat
Pyhätyö –projekti Viitasaaren seurakunnassa

Perusidea: Seurakunta julkaisee kerran viikossa viikon aiheeseen
liittyvän haasteen seurakuntalaisille (liitteenä Pyhätyö –haasteiden
aikataulu)
Aikataulu: Kirkkovuosi 2017-2018
Tavoite: Konkretisoida messun sanomaa, antaa seurakuntalaisille
virikkeitä arkiseen kristityn elämään sekä aktivoida seurakuntalaisia,
joita muuten tavoitetaan huonosti.
Toteuttaja: Seurakunnan työntekijät ja tukiryhmien jäsenet. Vetäjänä
Sami Siltanen (sekä tiedottaja Tuija Siidorow)
Tarkempi kuvaus: Haasteet julkistetaan sunnuntaina klo 12.00
seurakunnan Facebookissa ja Instagramissa (asiatunnisteella
#pyhätyö52). Ihmisiä kehotetaan jakamaan kuvia ja tarinoita haasteiden
toteuttamisesta. Haastetta pohditaan etukäteen tukiryhmissä, joilla voi
olla hieman sisäpiiritietoa tulevista tapahtumista. Tällä taataan tasainen
vastausvirta.
Noin kerran kuussa tehdään pienimuotoinen juttu tai video
seurakunnan sivuille, jossa esitellään haasteiden toteutumista joko
haasteen kehittelijän tai jonkun toteuttajan kanssa. Näissä videoissa
voidaan avata myös ajatusprosesseja haasteiden takana. Jos projekti
ottaa tuulta purjeisiin, voidaan ottaa mukaan myös haasteita innoissaan
toteuttaneita ihmisiä.
Vuoden 2018 puolella haastetaan mukaan myös muita seurakuntia,
kuten naapuriseurakunnat tai Toivakka, Turun Mikael ja Kallio.
Pyrkimyksenä saada työlle valtakunnallista näkyvyyttä. Parhaassa
tapauksessa kampanjan organisoi ensi vuonna joku muu.
Jos seurakuntalaisista aktivoidaan viikossa noin 1%, tuloksena on noin
50 tempausta. Tästä joukosta voidaan realistisesti odottaa noin viittä
kuvaa tai videota per haaste.
Haasteiden rakenne:
Haaste on lauseen, korkeintaan kahden, mittainen, konkreettinen
toimimaan.
Esim. Kerää 20 roskaa.
Kulje toisen kanssa 1-2 kilometrin matka (virstan mitta).
Tarjoa leipä tutulle ihmiselle.

Hyvän haasteen piirteitä:
-

Haasteen voi toteuttaa kuka tahansa ilmaiseksi tai korkeintaan pienellä
hinnalla.
Haaste on näkyvä tai siitä jää tuntuva merkki.
Haaste on selkeästi muotoiltu. Pyritään välttämään liian ”oivaltavia” ja
vaikeasti avautua sanamuotoja.
Lopputuloksesta voi ottaa kuvan ja tuloksia jakaa halutessaan
sosiaaliseen mediaan.
Tausta: Ajatus hankkeesta nousi parin vuoden takaisesta ”laita hyvä
kiertämään” –haasteesta, joka tuotti melko laihoja tuloksia. Toinen
inspiraation lähde on ollut Riku Rantalan ja Tunna Milonoffin
Docventures-ohjelma, joka liittää jokaiseen viikon dokumenttiin
sosiaalisen median kautta toteutettavan tempauksen.

Esitys:

Neuvosto merkitsee Pyhätyö-projektin tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

80 § Ilmoitusasiat
Yhteistyötoimikunnan (YTY) kokoonpano vuodeksi 2018: puheenjohtaja
Tommi Raatikainen, varapuheenjohtaja Päivi Paananen, sihteeri Sari
Toikkanen, muut jäsenet Alpo Syvänen, Sami Siltanen (Antti Hiltunen) ja
Kirsi Salojärvi.

81 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.

Allekirjoitukset
SAMI SILTANEN
Sami Siltanen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
TUULIKKI HÄMÄLÄINEN
Tuulikki Hämäläinen

MAURI KANANEN
Mauri Kananen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 10.10.2017
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 16.10.2017 alkaen
seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

