VIITASAAREN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
22.4.2020
PÖYTÄKIRJA
29.4.2020

Kokousaika

Keskiviikkona 29.4.2020 klo 18.00 – 19.40

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, iso sali

Jäsenet/varajäsenet

19/19
Aula Maria Kaisa
Hakonen Sari
Halonen Juhani
Jämsen Pertti
Kellokangas Marika
Kuronen Raija
Körkkö-Närhi Eija
Linna Sisko
Muittari Ritva
Paananen Alli
Paananen Mervi
Pietiläinen Arvo
Pulkkinen Eero
Pöntiö Pirjo
Ruuska Marjatta
Räsänen Elina
Salmela Taina
Siltanen Tuija
Toikkanen Tuomo

MUUT LÄSNÄOLIJAT

2/2020

Teams-yhteydellä
Teams-yhteydellä

Leivonen-Majaniemi Päivi, Teams

Teams-yhteydellä

Glad Hannu

Hiltunen Antti, kirkkoherra
Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö
Siidorow Tuija

kirkkoneuvoston edustaja
pöytäkirjanpitäjä
tiedottaja

Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto
Emäntä Marja Markkanen ja nuoriso-ohjaaja Heidi Syvänen kertoivat työstään.

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
22.4.2020. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan
nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 22.4.2020 alkaen.

2§

Esitys:

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n
mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu ja se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7
luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Esitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Mervi Paananen ja
Arvo Pietiläinen.
Koska Mervi Paananen on etäyhteydellä kokouksessa, päätettiin valita
pöytäkirjantarkastajaksi joku paikalla olevista. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi
esitettiin Hannu Gladia.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arvo Pietiläinen ja Hannu Glad.

3 § Valtuutettujen esteiden hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee
hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan
estyneiden tilalla.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten
toimimisen heidän puolestaan.

Päätös:

Hyväksyttiin Eija Körkkö-Närhin ja Pirjo Pöntiön esteet ja hyväksyttiin Päivi
Leivonen-Majaniemen ja Hannu Gladin toimiminen heidän puolestaan.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Esitys:

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 § Eron myöntäminen Pirjo Pöntiölle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja varavaltuutetun
kutsuminen hänen tilalleen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi
Kirkkoneuvosto 18.2.2020/4 §
Pirjo Pöntiö on toimittanut kirkkovaltuustolle kirjelmän, jossa hän pyytää
eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan
luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai
erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla valitun luottamushenkilön osalta
päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Pöntiön tilalle kutsutaan varajäsen.
Esitys:
Kirkkovaltuustolle esitetään, että se myöntää Pirjo Pöntiölle eron
kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kutsuu varsinaiseksi jäseneksi Hannu
Gladin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto myöntää Pirjo Pöntiölle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä
ja kutsuu varsinaiseksi jäseneksi Hannu Gladin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvän
sopimuksen hyväksyminen ja edustajien nimeäminen johtokuntaan
Kirkkoneuvosto 18.2.2020/5 §
Kirkkovaltuusto päätti 22.5.2019 liittymisestä Lapuan hiippakunnan
alueelliseen keskusrekisteriin 2020 vuoden alusta.

Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 28.11.2019 pykälässä 84 virheellisesti
päätöksen keskusrekisteriin liittyvän sopimuksen hyväksymisestä, vaikka
päätös on tehtävä kirkkovaltuustossa.
Keskusrekisteri on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Kuitenkin vielä
alkuvuodesta 2020, siirtymäaikana, myös kirkkoherranvirastot hoitavat
jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen
jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston. Jäsenseurakunnat ovat
talousarvioissaan varautuneet maksamaan vuonna 2020 osuutenaan
aluekeskusrekisterin menoista 3 euroa/jäsen.
Aluekeskusrekisterin vastuulle siirtyy kirkkoherranvirastoilta seurakuntien
jäsenrekisterien ylläpito. Työntekijöitä aluekeskusrekisteriin tulee 20.
Isäntäseurakunta Jyväskylä toimii työantajana koko henkilöstölle.
Aluekeskusrekisterin määräaikaiseksi johtajaksi on nimetty 1.9.2019 alkaen
Tuomas Palola. Yhteisjohtokunta on valinnut työntekijät (johtajaa lukuun
ottamatta) tammikuussa 2020 siten, että he voivat aloittaa vakituisissa
palvelusuhteissa 1.3.2020. Vuoden 2020 alusta lukien työntekijät on palkattu
määräaikaisiin palvelusuhteisiin.
Ohjausryhmän johdolla on tehty eräitä tarkennuksia liitteenä oleviin
alueellisen keskusrekisterin asiakirjoihin:
1) Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä
2) Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö
Olennaisimipien tarkennusten aiempaan nähden voidaan todeta olevan
seuraavia:
- Aluekeskusrekisterin aloitusajankohdaksi on selkeästi kirjattu 1.1.2020 ja
toisaalta on mainittu siirtymäsäännöksenä, että seurakunnat hoitavat
jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on
vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan
aineiston.
- Jyväskylän seurakunta on sopimustekstissä mainittu selkeästi
isäntäseurakunnaksi
- Johtosäännössä olennaiset muutokset liittyvät henkilöstön
virkanimikkeiden ja kelpoisuusehtojen tarkennuksiin sekä tarkennuksiin
siitä, kuka valitsee (johtajaa lukuun ottamatta) vakituisen henkilöstön
(johtokunta) ja kuka määräaikaisen henkilöstön (johtaja).
Sopimuksen mukaan Jyväskylän seurakunta toimii Lapuan hiippakunnan
alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana, jolloin Jyväskylän
seurakunnan kirkkovaltuuston on sopimuksessa mainitulla tavalla
hyväksyttävä myös alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan
johtosääntö. Muut jäsenseurakuntien kirkkoneuvostot antavat sopimuksen

mukaan lausunnon johtosäännön muutoksista, joten niiden
kirkkovaltuustojen ei edellytetä käsittelevän johtosääntömuutoksia.
Keskusrekisterin johtokuntaan jäsenseurakunnat saavat edustajansa kahden
vuoden kausiksi vuorotellen. Viitasaaren seurakunnalle on suunniteltu
paikkaa jo vuosiksi 2020-2021.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tarkennetun sopimuksen
Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä
2) esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtokuntaan vuosiksi
2020 – 2021 nimetään kirkkoherra Antti Hiltunen ja varajäseneksi
toimistosihteeri Päivi Paananen.
Päätös:
Esityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti.

7§

Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy tarkennetun sopimuksen Lapuan hiippakunnan
alueellisesta keskusrekisteristä ja päättää nimetä keskusrekisterin
johtokuntaan vuosiksi 2020 – 2021 kirkkoherra Antti Hiltusen ja
varajäseneksi toimistosihteeri Päivi Paanasen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kiinteistön myynti Suovanlahdella
Kirkkoneuvosto 18.2.2020/11 §
Ari Raiskio on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa Rukoushuone –niminen tila
RN:o 931-412-2-45 Viitasaaren kaupungin Suovanlahden kylästä. Tila on
kooltaan 1 830 m2 ja sitä rasittaa maantien (Vesannontie) suoja-alue. Tila
rajoittuu Raiskion omistamaan Suovanlahden vanhaan kauppakiinteistöön.
Tilalla ei ole myytävää puustoa.
Raiskio olisi valmis maksamaan tilasta 0,55 €/m2 eli 1006,50 €.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee asian ja päättää tarjouksen hyväksymisestä ja
kaupan jättämisestä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Rukoushuone –nimisen
tilan myyntiä 1 006,50 euron kauppahintaan.
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää myydä Ari Raiskiolle Rukoushuone –nimisen tilan
RN:o 931-412-2-45 Viitasaaren kaupungin Suovanlahden kylästä
kauppahintaan 1 006,50 €.

Päätös:

8§

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tonttikauppa Haapasaaressa
Kirkkoneuvosto 26.3.2020/22 §
Sievi Hyvinvointitilat Oy on 18.2.2020 lähettämällään sähköpostilla tehnyt
tonttivarauksen. Kyseessä on n. 2 800 m2:n suuruinen määräala tilasta
Haapaniemi RN:o 3:123 osoitteessa Haapasaarentie 12 – 14, kortteli 96,
tontti 4. Kyseiselle tontille ollaan suunnittelemassa ympärivuorokautisia
vanhustenhoivapaikkoja ja lisäksi tukiasuntoja.
Kaavamuutoksen hakemisen sijaan ostaja haluaisi lähteä viemään asiaa eteenpäin
poikkeamislupamenettelyllä. Sievi Hyvinvointitilat Oy voi hakea seurakunnan
valtakirjalla ehdollista poikkeamislupaa välittömästi rakennusluvan hakemiseksi.
Näin rakennustöihin päästäisiin mahdollisimman pian Kirkkohallituksen päätöksen
jälkeen.
Esitys:
Kirkkovaltuustolle esitetään, että seurakunta myy Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle
n. 2 800 m2:n suuruisen määräalan tilasta Haapaniemi RN:o 3:123. Myytävä
määräala, kaavamerkintä AP-1, sijaitsee korttelissa 96. Kirkkoneuvosto ehdottaa
määräalan kauppahinnaksi 25 €/m2 eli 70 000 €. Kirkkoneuvosto myöntää
talouspäällikölle valtuudet valtakirjan antamisesta poikkeamisluvan hakemista
varten. Valtakirjaan merkitään, että Sievi Hyvinvointitilat Oy vastaa kaikista luvan
hakemisen kuluista ja mikäli kauppa ei toteudu, seurakunnalla ei ole
korvausvelvollisuutta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9§

Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää myydä kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti Sievi
Hyvinvointitilat Oy:lle n. 2 800 m2:n suuruisen määräalan tilasta Haapaniemi RN:o
931-401-3-123 kauppahintaan 70 000 €.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätalousarvio, Lummeniemen päärakennuksen ilmanvaihtokoneiden asennus
Kirkkoneuvosto 26.3.2020/19 §
Ilmanvaihtokoneet Lummeniemeen hankittiin 2019 investoinnin yhteydessä.
Koneiden asennus jäi toimituksesta johtuen vuoden 2020 alkuun.
Asennuksen hinta päärakennukseen tarvikkeineen on arvion mukaan 12 000
€. Määrärahaa jäi käyttämättä vuodelta 2019 n. 22 600.

Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvioon
vuodelle 2020 lisämäärärahaa 12 000 € ilmanvaihtokoneiden asentamiseksi
Lummeniemen päärakennukseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä lisätalousarvion 12 000 € vuodelle 2020
ilmanvaihtokoneiden asentamiseksi Lummeniemen päärakennukseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätalousarvio, seurakuntatalon katoksen korjauksen loppuunsaattaminen
Kirkkoneuvosto 26.3.2020/20 §
Katoksen korjaukseen oli varattu vuodelle 2019 määrärahaa 25 000 €. Tästä
käytettiin n. 13 400 €. Katoksen lasittamisesta on saatu kiinteähintainen
tarjous 9 157 € sis. alv. Lasitukset on jo osittain tehty. Kattolasitus puuttuu,
se on jo rakentajalla varastossa. Työ on laskettu lasituksen hintaan mukaan.
Lisätöitä lasituksen lisäksi tulee kattorakenteiden korjaamisesta ja katon
huopapinnoitteesta. Arvio näistä töistä materiaaleineen on 7 500 €.
Määrärahan tarve vuodelle 2020 on 17 600 €.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvioon
vuodelle 2020 lisämäärärahaa 17 600 € seurakuntatalon katoksen
korjaukseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä lisätalousarvion 17 600 € vuodelle 2020
seurakuntatalon katoksen korjaukseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 § Kiinteistöpäällikön viran perustaminen
Kirkkoneuvosto 26.3.2020/23 §
Viitasaaren seurakunnassa toteutettiin organisaatiomuutos keväällä 2016
edellisen talouspäällikön ja laitosmiehen eläköitymisten myötä. Muutoksella
haluttiin ratkaista seurakunnan tarve järjestellä kiinteistö- ja hautaustoimen
palvelut uudella tavalla, sekä järjestää virat ja toimet tätä tilannetta
vastaavasti. Päädyttiin ratkaisuun, jolla seurakunta ostaa kiinteistöpalveluita
yrittäjiltä, ensivaiheessa haudankaivun ja talviaikaiset kunnossapitotyöt.

Uuden talouspäällikön tehtävät muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnon
sekä yleishallinnon tehtävistä. Päätettiin perustaa kiinteistötoimen
työnjohtajan toimi. Työnjohtaja vastaa kaikkien kiinteistöjen
kunnossapidosta mukaan lukien hautausmaat ja metsäkiinteistöt, sekä
kiinteistö- ja hautaustoimen palvelujen hankinnasta, valvonnasta ja hänellä on
myös esimiestehtäviä.
Kiinteistötoimen työnjohtajan tehtävänkuvaus sisältää hallinnollista valtaa ja
koska hallinnollisia päätöksiä tekevien on oltava viranhaltijoita, tulee toimi
muuttaa viraksi. Tähän on kiinnitetty huomiota sekä viime vuotisessa
piispantarkastuksessa että tilintarkastuksen yhteydessä. Työn sisällölliset
vaatimukset edellyttävät, että vaativuusryhmä muutetaan xxx, kun se nyt on
xxx. Nykyinen vaativuusryhmä on sidottu ennalta sovittuun
työaikarakenteeseen. Ylityöt, iltatyöt ja viikonlopputyöt edellyttävät erillistä
sopimista ja korvauksia. Työn luonteen vuoksi ennalta sopiminen ja
erilliskorvausten maksaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Samassa
yhteydessä on järkevää miettiä perustettavan viran virkanimike. Nykyistä
tehtävää paremmin kuvaa kiinteistöpäällikkö.
Viran keskeisin sisältö on:
-

-

johtaa, valvoa ja kehittää seurakunnan kiinteistöpalvelujen kokonaisuutta
vastaa investointiohjelman laadinnasta, kiinteistöhankkeiden
kehittämisestä ja hankesuunnittelun johtamisesta
hallinnollisten päätösten valmistelu, budjetointi, ja hankintojen
kilpailuttaminen sekä kiinteistöjen irtaimiston ja kaluston hoito ja
kunnossapidosta vastaaminen ja huolehtiminen
vastaa metsätalouden hoidosta, toimii esimiehenä kiinteistötoimen
työntekijöille ja kausityöntekijöille

Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaa Viitasaaren
seurakuntaan kiinteistöpäällikön viran ja vahvistaa viran vaativuusryhmäksi
xxx.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää perustaa Viitasaaren seurakuntaan
kiinteistöpäällikön viran ja vahvistaa viran vaativuusryhmäksi xxx.
Talouspäällikkö selvensi kokouksessa, että virkaa ei laiteta avoimeen hakuun,
vaan kirkkolain 6 luvun 11 §:n 7. kohdan perusteella virka voidaan täyttää
ilman hakumenettelyä tilanteessa, jossa menettelyyn on muu erityisen
painava syy. Kirkkoneuvosto tulee täyttämään viran sisäisellä siirrolla ja
määrittää viran tehtävänkuvauksen. Vaativuusryhmän nostamisella ei ole
vaikutusta palkkakustannuksiin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
Kirkkoneuvosto 26.3.2020/18 §
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 § mukaan ”Talousarviovuodelta on laadittava
tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös
sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä
toimintakertomuksen, johon sisältyy talousarvion toteutumisvertailu.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Tilinpäätösaineisto on liitteenä.
Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 26 270 €. Vuosikate on 176 138
€. Vuosikate kattaa poistot, joiden suuruus on 149 868 €.
Ulkoiset toimintatuotot olivat 797 380 € (talousarvion toteutumisaste
119,60 %), merkittävimpänä tekijänä puun myyntitulo, joka oli 141 518 €
budjetoitua suurempi.
Ulkoiset toimintakulut olivat 1 597 066 € (talousarvion toteutumisaste 101,5
%). Ulkoisten toimintakulujen suurin erä on henkilöstökulut 828 023 €
(talousarvion toteutumisaste 98,6 %) ja niiden osuus toimintamenoista oli
51,85 % (54,62 % vuonna 2018).
Ansiotuloista kertyvän kirkollisveron määrä oli 958 082 € (947 323 € vuonna
2018). Talousarvion toteutumisaste oli 93,9 % (93,8 % vuonna 2018). Läsnä
oleva jäsenistö väheni 96 henkilöllä (vuonna 2018 195 henkilöllä).
Investointiosaan sisältyneiden hankkeiden loppusumma oli 536 995 €.
Talousarvion toteutumisaste oli 76 %. Merkittävimpinä kohteina olivat kirkon
hankesuunnittelu 186 683 €, Lummeniemen energiaremontti 197 367 €,
Lummeniemen saunaremontti 113 194 € ja Lummeniemen piha-alueet ja
Lummeniementien valaistus 40 080 €.
Yksittäisistä investointihankkeista talousarvion ylittivät loppuvuonna
kätkentä/sirottelualueen parannus, koska muistelualueen suunnitelma
muuttui hankkeen edetessä ja alueelle toteutettiin uusi muistelukivi. Tästä
johtuen suunnittelu ja hankinta ylittyivät, pohjatöitä jouduttiin tekemään
enemmän ja alueen pintamateriaalit vaihtuivat. Näissä töissä jouduttiin
käyttämään suunniteltua enemmän ulkopuolista toteuttajaa.
Kokoanisuudessaan ylitys oli 5 373 €. Lummeniemen piha-alueiden ja
tienvarren valaistus maksoi 10 080 € budjetoitua enemmän, suurimpana
yksittäisenä tekijänä uuden laiturin hankinta, vaikka varsinainen laituri saatiin
kaupungilta ilmaiseksi. Keräävän ajoleikkurin todelliseksi hankintahinnaksi
tuli 7 521 €, kun vaihtokoneen hinta otetaan huomioon eli tältä osin ylitys ei
ole todellinen.

Talousarviossa 2019 sitovuustasona kirkkoneuvostoon nähden on
kustannuspaikka/toimintakate ja valtuustoon nähden
pääluokkataso/toimintakate.

Hallinto
Srk-toiminta
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Yhteensä

Toimintakate TA
215 224,00
572 895,00
127 061,00
- 7 984,00
907 196,00

Toteuma
218 053,04
544 204,22
89 215,02
-51 786,03
799 686,28

Ylitys/alitus
2 829,04
- 28 690,78
- 37 845,95
- 43 802,03
- 107 509,72

Hallinnon osalta pientä säästöä syntyi vuokrakuluissa ja tarvikkeiden ostoissa,
vastaavasti henkilöstökulut ja palvelujen ostot vähän kasvoivat. Myös
tuottopuolella esim. virkatodistustuotot pienenivät ja olivat 2 611 €
budjetoitua pienemmät. Seurakunnallisessa toiminnassa säästöä syntyi
palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa. Hautaustoimen merkittävimmät säästöt
muodostuivat henkilöstökuluista 25 316 € ja palveluiden ostoista 12 073 €.
Kiinteistötoimen tuloja kasvatti budjetoitua 141 518 € suurempi metsän
myynti. Vuokratuotot pienenivät 9 263 €, tontin myyntituloja kertyi 12 667
€ vähemmän. Palvelujen ostoihin tuli kirjattavaksi seurakuntatalon vuonna
2016 toteutettu kuntokartoitus 56 819 €, joka oli keskeneräisissä
hankkeissa.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt
pääluokkatason toimintakatteiden ylitykset/alitukset, sekä esitetyt
investointimenojen ylitykset.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama ylijäämä
26 270,02 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämään.
3) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille
4) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tilintarkastajien lausunnon perusteella
päättää seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tilija vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Kirkkoherra totesi viime vuoden olleen seurakunnallisen toiminnan osalta
melko tavanomainen. Kirkon remonttihanketta vietiin eteenpäin. Erityinen
ilonaihe on, että seurakunnan jäsenmäärän pieneneminen puolittui edellisistä
vuosista. Vuoteen 2018 verrattuna kaikki jäsenmäärään vaikuttavat osatekijät
muuttuivat myönteisesti vuonna 2019.

Päätös:
Esityksen kohdat 1 – 4 hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto
1) hyväksyy Viitasaaren seurakunnan tilinpäätöksen;
2) päättää, että tilikauden ylijäämä 26 270,02 euroa siirretään taseen omaan
pääomaan tilikauden yli-/alijäämään ja
3) päättää tilintarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
Käydyssä keskustelussa kerrattiin viime vuoden tapahtumia mm.
piispantarkastus, maltillinen jäsenmäärän pudotus ja metsäkaupat.
Ensimmäisen kerran käytössä ollut tasekirjamalli sai kiitosta selkeydestään,
lähinnä muutos koskee osiota, jossa kuvataan talousarviossa hyväksyttyjen
toiminnallisten tavoitteiden arviointia. Esille nousi toive tilintarkastajan
osallistumisesta kirkkovaltuuston kokoukseen joko paikanpäällä tai
etäyhteydellä. Pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään ensi vuonna.
Todettiin, että tilinpäätöksestä puuttuu lapsivaikutusten arviointi. Se
valmistellaan seuraavalle kirkkoneuvostolle ja –valtuustolle.
Talouspäällikkö luki kokoukselle tilintarkastajan sähköisesti allekirjoittaman
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

Päätös:

Esityksen kohdat 1 – 3 hyväksyttiin yksimielisesti huomioiden jälkikäteen
tilinpäätökseen liitettävä lapsivaikutusten arviointi.

13 § Ilmoitusasiat
Talouspäällikkö ilmoitti Kirkkohallituksen myöntämästä 252 846 euron
rakennusavustuksesta, joka myönnetty kirkon toteutuneiden
suunnittelukulujen ja vetotankojen asennuksen kuluihin.
14 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 ja antoi kirkkolain 24 §:n
mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset
EERO PULKKINEN
Eero Pulkkinen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 5.5.2020
HANNU GLAD
Hannu Glad

ARVO PIETILÄINEN
Arvo Pietiläinen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 29.4.2020
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 5.5.2020 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.
Tämä kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

