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Kokousaika

Keskiviikkona 30.11.2016 klo 17.00 – 19.45

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, pikkusali

Jäsenet/varajäsenet

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

8/2016

puheenjohtaja 89 §

Viran puolesta

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö

pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Linna Sisko
kirkkovaltuuston vpj
Toikkanen Sari
Työsuojeluvaltuutettu Sari Toikkanen paikalla pykälien 80 – 83
aikana.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
80 § 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 18.11.2016 ja kokouksen esityslista
on lähetetty 25.11.2016.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin yksimielisesti.

81 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti lisäämällä pykälä 88 Lisätalousarvio
vuodelle 2016 ja pykälä 90 Vaalien toimittaminen kirkkovaltuuston 1.
kokouksessa 2017. Näin ollen numerointi pykälästä 88 eteenpäin muuttuu.

82 § 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 Marjatta Ruuska ja Juhani Halonen.

83 § Työsuojelun toimintaohjelma
Seurakunnassa pidetään työsuojelutarkastus alkuvuodesta 2017. Tähän
liittyen on syytä ajantasaistaa työsuojelun toimintaohjelma.
Työsuojeluvaltuutettu, -päällikkö sekä ns. YTY-ryhmä ovat laatineet
liitteenä olevan ohjelman. Työsuojeluvaltuutettu Sari Toikkanen tulee
kokoukseen paikalle kertomaan työsuojelun tilanteesta seurakunnassa.
Esitys:

Uusi toimintaohjelma esitellään kirkkoneuvostolle ja se hyväksytään
otettavaksi käyttöön 2017 alusta alkaen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että työsuojelupäällikkö
Tommi Raatikainen ja työsuojeluvaltuutettu Sari Toikkanen voisivat
tehdä neuvostolle koosteen työsuojelutarkastuksen jälkeen.

84 § Kolehtisuunnitelma vuodelle 2017
Kirkkoherra on laatinut Kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2016
pohjalta kolehtisuunnitelman vuodeksi 2017. Noin puoleen
sunnuntaista ja muista pyhäpäivistä Kirkkohallitus on määrännyt

kohteen, mihin kolehti kerätään. Toinen puoli on sellaisia, joihin
kohteet on valittu yleiskirjeen suosittamista kohteista. Mutamassa
jumalanpalveluksessa lisäksi kolehti hiippakunnan nimeämään
kohteeseen, oman seurakunnan diakoniatyölle tai nimikkolähettien
työn hyväksi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodeksi 2017.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

85 § Viitasaaren seurakunnan liittyminen Keski-Suomen alueen keskusrekisteriin
Kirkkohallitus on noin vuosi sitten linjannut yleiskirjeessään 27/2015,
että seurakuntien kirkonkirjojen pito hoidetaan tulevaisuudessa
alueellisissa keskusrekistereissä. Kussakin hiippakunnassa olisi
kahdesta neljään keskusrekisteriä. Tältä pohjalta Jyväskylän
rovastikunta käynnisti tämän vuoden alussa selvitystyön KeskiSuomen keskusrekisterin perustamisesta ts. myös Pohjoisen KeskiSuomen rovastikunta oli selvityksessä mukana. Selvitystyön laati
pastori, TT Tuomas Palola Jyväskylän seurakunnasta ja Lapuan
hiippakunta antoi työlle projektirahoitusta. Palolan laatima selvitys
valmistui elokuun lopussa ja on esityslistan liitteenä.
Tämän raportin pohjalta Jyväskylän rovastikunnan lääninrovasti Simo
Lampela on tehnyt Keski-Suomen seurakuntien kirkkoneuvostoille
esityksen mukaan tulemisesta Keski-Suomen alueen keskusrekisteriin.
Lampelan esitys on liitteenä.
Asia on monimutkainen: uudessa toimintamallissa on sekä etuja, että
haittoja. Ja tässä vaiheessa varsinkin hyvin paljon avoimia kysymyksiä.
Kuten Palolan selvityksessä ja Lampelan esityksessä todetaan, samassa
yhteydessä varsinaisten kirkonkirjoihin liittyvien tehtävien kanssa
pitää ratkaista, kuinka muut virastojen tehtävät hoidetaan. Pitäisi
löytyy sujuva malli, jolla lähialueen seurakunnat voisivat tehdä
yhteistyötä. Viitasaaren kirkkoherranvirastossa on kaksi työntekijää,
joten meillä sijaistaminen sujuu tälläkin hetkellä hyvin. Meidän
kannaltamme on ainakaan lyhyellä tähtäimellä vaikea nähdä etuja, mitä
keskusrekisteriin liittymisestä saataisiin. Ainakin kustannukset tulevat
alkuvaiheessa kasvamaan. Toisaalta kirkon linjaus asiassa on selvä eikä
meillä pitemmän päälle liene perustetta harata vastaan. Lähtemällä
mukaan heti alussa, voisi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa

siihen millaiseksi uusi keskusrekisteri muodostuu. Liittyminen tulee
vielä myöhemmin uudelleen seurakunnan päätettäväksi ja silloin asian
käsittelee kirkkovaltuusto.
Esitys:

Viitasaaren seurakunta liittyy mukaan Keski-Suomen keskusrekisterin
perustamiseen tähtäävään hankkeeseen.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja pohdittiin hankkeen etuja ja
haittoja. Etuina olisivat varmasti toimintavarmuus ja ammatillinen
osaaminen. Päällimmäisinä huolen aiheina olivat tässä vaiheessa
kustannukset ja työnjako-ongelmat. Käytännössä hakkeeseen liittyy
vielä paljon avoimia kysymyksiä. Tulevaisuudessa myös muu
seurakuntien välinen yhteistyö tulee lisääntymään.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti lähteä mukaan Keski-Suomen keskusrekisterin
perustamiseen tähtäävään hankkeeseen.

86 § Vuoden 2017 leimikon myyminen
Risto Kolari on pyytänyt viisi puukauppatarjousta. Määräaikaan 25.11.
mennessä tarjoukset tulivat Strora Enso Oyj:ltä, Keitele Forest Oy:ltä ja
Metsäliitto Osuuskunnalta. Tarjoukset ovat esityslistan liitteenä. Kolari tekee
tarjouksista yhteenvedon kokoukselle.
Esitys:

Neuvosto käy läpi Kolarin laatiman hintavertailun jätetyistä tarjouksista.
Leimikko myydään parhaimman tarjouksen tehneelle.

Päätös:

Vuoden 2017 leimikko päätettiin yksimielisesti myydä Stora Ensolle
tarjouksen mukaisin ehdoin. Arvio kokonaispuumäärästä on n. 4 430 m3 ja
kaupan arvo n. 147 155 euroa.

87 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille
2018 ja 2019
Kirkkoneuvosto 18.11.2016:
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.
Kirkkoneuvoston kokouksen 18.11. jälkeen vuoden 2017
toimintasuunnitelmaa ja talousarviota on täydennetty kirkkoherran
esipuheella, rahoituslaskelmalla ja vuosien 2018 ja 2019
taloussuunnitelmilla. Kirkon ja seurakuntatalon osalta on tekstiosiin
tehty lisäykset tutkimus- ja suunnittelutöiden teettämisistä ja
investointiosaan on muutettu edellisen kirkkoneuvoston kokouksen
mukaiset ehdotukset.
Lisäksi toimintasuunnitelmaan on liitetty lapsivaikutusten arviointi.
Kirkkoherra esitteli kokoukselle arviointia (pöytäkirjan liitteenä).

Esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 ja 2019 ja päättää
jättää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto keskusteli erityisesti talousarviosta ja sen
alijäämäisyydestä. Talouspäällikön mukaan talousarvio on pyritty
laatimaan realistisesti huomioiden mm. verotulojen pienentyminen ja
kertaluontoiset erät.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti antaa toimintasuunnitelma ja talousarvio
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

88 § Lisätalousarvioehdotus ja investointikohteen muutos
Vuoden 2016 talousarviosta on jäänyt tallennusvirheen vuoksi puuttumaan
30 000 euroa tiedotuksen ja viestinnän ilmoituskuluja.
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.
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, jotka ovat n. 20 000 euroa.
Valtuustolle esitetään määrärahan muutosta tältä osin.
Esitys:

Ilmoituskuluille varataan 30 000 euron määräraha. Kirkkotupahankkeeseen varatusta 200 000 eurosta on käytetty alkuvuodesta
n. 3 000 euroa uuden rakennuksen suunnitteluun. Päätettiin ehdottaa,
että srk-talon kuntokartoitukseen voidaan käyttää Kirkkotupaan varattua
rahaa n. 10 000 euroa ja kirkon kustannuksiin n. 20 000 euroa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

89 § Seurakunnan virkajärjestelyjen valmistelu
90 § Vaalien toimittaminen kirkkovaltuuston 1. kokouksessa vuonna 2017
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä
kokouksessa puheenjohtajan.

Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä
kokouksessa varapuheenjohtajan.
KL 10 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston puheenjohtaja on
kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan
kuin ohjesäännössä määrätään 5 muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston
jäsenten vaali suoritetaan kirkkovaltuuston toimikauden 1. ja 3.
vuoden tammikuussa. Ensiksi valitaan varapuheenjohtaja ja sitten
muut jäsenet. Valinnoissa muistetaan tasa-arvolaki.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 § määrää, että kun varsinaisten
jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää saattaa em. vaalien toimittamisen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

91 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
92 § Ilmoitusasiat
Mauri Kananen kertoi Jyväskylän perheasiainneuvottelukeskuksen
yhteisjohtokunnan kokouksista, joissa hän toimii Päivi LeivonenMajaniemen varajäsenenä. Perheneuvoja/teologi Pirjo Salminen aloitti
viime kesänä uutena työntekijänä Saarijärvi-Viitasaari-Äänekoski alueella.
93 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Allekirjoitukset

Antti Hiltunen
puheenjohtaja

Eero Pulkkinen
puheenjohtaja (pykälä nro 89)

Kirsi Salojärvi
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus

5.12.2016

Juhani Halonen

Marjatta Ruuska

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 30.11.2016
pitämästä kokouksista on yleisesti nähtävänä 5.12.2016 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 5.12.2016 – 19.12.2016.
Todistaa Päivi Paananen

