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Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3/2020

kirkkoneuvoston edustaja
pöytäkirjanpitäjä
tiedottaja

Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
28.8.2020. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan
nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 28.8.2020 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 Marjatta Ruuska ja
Elina Räsänen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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 Maria Kaisa Aulan este ja hyväksyttiin Päivi LeivonenMajaniemen toimiminen hänen 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.

5§

Esitys:

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lapsivaikutusten arviointi vuoden 2019 tilinpäätöksen osalta
Kirkkoneuvosto 26.5.2020/33 §
Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen 29.4.2020.
Kokouksessa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei lapsivaikutusten arviointia
ole tehty ja valtuusto velvoitti päätöksessään sen laatimaan ja seuraavassa
kokouksessa esittelemään. Seurakunnan lapsiasiahenkilöt Sari Hakonen ja
Sari Toikkanen ovat laatineet arvioinnin.
Esitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu tehtyyn arviointiin ja saattaa sen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Arviointia pidettiin ansiokkaasti tehtynä eri
työalat huomioiden.

6§

Esitys:

Hyväksytään lapsivaikutusten arviointi osaksi tilinpäätöksen 2019 aineistoa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousarvion toteuma 30.6.2020 ja puolivuotiskatsaus
Kirkkoneuvosto 13.8.2020/45 §
Kirkkoherra on koonnut työmuotojen osalta yhteisen katsauksen toiminnasta
ja talouspäällikkö talouden näkökulmasta.
Talousarvion 2020 käyttötalousosan ulkoisten toimintatuottojen toteuma
kesäkuun lopussa oli 68 %. Toimintatuotot ovat talousarviossa 555 830 € ja
toteuma 377 868 €. Koko vuoden puun myyntitulot ovat toteutuneet jo
kesäkuun loppuun mennessä. Hakkuista on kertynyt kauppaa 198 591 €:n
edestä, mikä on reilut 28 590 € budjetoitua enemmän. Vastaavasti
esimerkiksi pitopalvelutuottoja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä
vain 6 922 € (14,4 %) ja majoitustilojen vuokria 5 369 €. Lummeniemen
kesäaikainen vuokraaminen näkyy ko. tuotoissa vasta toisella
vuosipuoliskolla. Myyntivoittoja pysyvistä vastaavista ei ole toteutunut
kesäkuun loppuun mennessä, budjetoituna on 50 000 €. Tonttikauppaa
toteutuu heinä-elokuussa.

Toimintakulujen toteuma eli käyttöprosentti puolen vuoden kohdalla on
45,7 %. Toimintakulut ovat talousarviossa 1 480 253 € ja toteuma 675 944 €.
Henkilöstökulujen toteuma on 47,2 % ja kulujen osuus toimintakuluista 54,16
%. Palvelujen ostojen toteuma on 157 907 €, 42,6 % talousarviosta.
Investointisuunnitelma vuodelle 2020 on yhteensä 482 550 €:n suuruinen.
Merkittävimpinä kirkon suunnittelu 330 000 euroa ja Lummeniemen
majoitusrakennuksen katon ja päärakennuksen sisäänkäynnin remontit
125 000 €. Kirkon remontin suunnittelukokouksia on ollut kolme ja
rakennustoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa, helmikuun kokoontumisen
yhteydessä oli mukana Kirkkohallituksen yliarkkitehti Kristiina Koskiaho.
Verotulojen osalta toteuma on 583 453 €, 54,6 %, talousarvio yhteensä 1 069
197 € sisältäen kirkollisverotulon ja valtionrahoituksen. Viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan nähden vähennys on n. 3,4 %. Koronaepidemian
aiheuttamien lomautusten vaikutuksia on vaikea vielä tässä vaiheessa
arvioida.
Vuoden alkupuoliskon perusteella ei voida vielä ennakoida koko vuoden
tulosta, koska tuotot ja kulut eivät kasva tai vähene tasaisesti.
Esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvion käyttö- ja tuloslaskelmaosan,
sekä toiminnan katsauksen ja päättää antaa sen 9.9. kokoontuvalle
kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7§

Esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi puolivuotiskatsauksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
Kirkkoneuvosto 13.8.2020/46 §
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua
niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin lähimpään 0,05
prosenttiyksikköön. Veroprosentti on ilmoitettava viimeistään marraskuun
17. päivään mennessä.
Verotulojen budjetoinnissa oleellisia ovat tilitetyt (=kassaan kertyvät) ja
maksuunpannut verotulot. Tammi-kesäkuussa saatujen kuukausitilitysten

perusteella ansio- ja pääomaverotuloja on kertynyt yhteensä 522 949 €
aiemmat verovuodet mukaan lukien. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna verotuloja on saatu n. 3,7 % vähemmän.
Tilikauden tulos v. 2019 oli 26 270,02 euroa ylijäämäinen. Taseessa oli
tilinpäätöksessä 31.12.2019 ylijäämää 556 437,20 euroa vuoden 2019 tulos
mukaan lukien. Talousarviossa vuoden 2020 alijäämäarvio on 113 256 €.
Seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2019 – 2023 linjaa suurimpien
investointien kohdistamisen Lummeniemen leirikekuskukseen ja kirkon
remonttiin. Kirkon korjaukseen tähtäävä suunnittelutyö aloitettiin vuoden
2018 lopulla ja suunnitteluun on varattu vuodet 2019 ja 2020.
Hankesuunnitelma valmistui 15.11.2019 ja sen perusteella koko kirkon
mittava remontti maksaisi 4 103 000 euroa. Kirkkohallitukselle jätettiin
joulukuussa 2019 avustushakemus käsittäen tuon kokonaisuuden, mutta
Kirkkohallituksen yliarkkitehdin Viitasaarella vierailun ja hankkeeseen
tutustumisen jälkeen avustushakemusta päädyttiin muuttamaan siten, että
siinä haettiin avustusta vain syksyyn 2019 mennessä toteutuneisiin
kustannuksiin eli noin 415 000 eurolle. Kirkkohallituksen 21.4.2020
tekemällä päätöksellä seurakunta saikin merkittävän avustuksen, 252 846
euroa. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti kirkon remonttia on
suunniteltava seurakunnan taloudellinen kantokyky huomioiden ja se tulee
pilkkoa pienempiin osiin aloittaen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä
korjauksista. Ensimmäisen vaiheen korjaukseen on suunniteltu käytettävän
noin miljoona euroa ja lisäksi on suunniteltu tehtäväksi uusi huoltorakennus,
jonka kustannusarvio on 294 000 euroa. Seuraava avustushakemus kirkon
osalta jätetään Kirkkohallitukselle vuoden 2020 loppuun mennessä.
Varsinaiseen korjaustyöhön päästäisiin näillä näkymin alkukesästä 2021,
mistä alkaen kirkko olisi pois käytöstä. Huoltorakennuksen rakennustyöt
alkaisivat keväällä 2021.
Viitasaaren seurakunnassa toiminnasta katetaan isompi osa toimintatuotoilla
moniin muihin seurakuntiin verrattuna. Vuonna 2019 toimintakuluista n.
49,9 % katettiin toimintatuotoilla, mikä on poikkeuksellisen suuri osuus ja
selittyy isoilla puukaupoilla. Toinen merkittävä tekijä on vuokraus.
Vuokratuotot ovat tosin viime vuosina pienentyneet tyhjillään olevien
liiketilojen seurauksena. Seurakunnan talouden tasapainottamisen
merkittävimmät ja välttämättömät toimenpiteet on päätetty
henkilöstösuunnitelman ja kiinteistöstrategian hyväksymisten yhteydessä.
Esimerkiksi henkilöstökulut ovat pienentyneet vuodesta 2014 vuoden 2019
loppuun mennessä n. 18 %:lla.
Tästäkin huolimatta kuluvan vuoden talousarvio ja tulevien vuosien
taloussuunnitelmat ennakoivat alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Alijäämän

kattamiseksi joudutaan turvautumaan myös veroprosentin korottamiseen,
jotta talous saadaan tasapainotettua ja seurakunnan tärkeä työ turvattua.
Tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,6 % vuosina 2012 – 2020. Pohjoisen
Keski-Suomen rovastikunnan muiden seurakuntien veroprosentti on
keskimäärin 1,83 %. Suurin epävarmuustekijä seurakunnan taloudelle on ollut
jäsenmäärän jatkuva väheneminen, ensimmäisellä puolivuotiskaudella
jäsenmäärä on pienentynyt 51 henkilöllä, 30.6. läsnä olevia jäseniä oli 4 878.
Johtoryhmä kokoontui 30.7. ja se linjasi tuloveroprosentin korottamista 1,6
prosentista 1,85 prosenttiin. Kirkollisveron perustana ovat verotettavat tulot,
jotka määräytyvät samoin perustein kuin kunnallisverotuksessa erilaiset
vähennykset huomioiden. Kaavailtu korotus tarkoittaa esimerkiksi 2 500
euroa kuukaudessa ansaitsevan viitasaarelaisen osalta laskennallisesti reilut
kuusi euroa kuukaudessa, mikä on noin 72 euroa vuodessa.
Kirkollisverojen osuus seurakunnan kaikista tuloista oli vuonna 2019 50,9 %,
toimintatulojen osuus 42,35 %, valtionrahoituksen osuus 6,50 % ja
rahoitustulojen osuus 0,25 %. Ensi vuoden talousarviossa 900 000 euron
suuruisiksi arvioidut kirkollisverotuotot kasvaisivat korotuksen myötä noin
140 400 eurolla olettaen tietysti, että verotettava tulo pysyisi samana.
Jokainen veronmaksaja tukee seurakuntien työtä ihmisten hyväksi, koska
kirkko tarjoaa apua ihmisille eri tilanteissa riippumatta siitä, kuuluuko
henkilö kirkkoon. Esimerkiksi perheasian neuvottelukeskus ja
sairaalasielunhoito palvelevat kaikkia. Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi
seurakunnan ylläpitämille hautausmaille. Kirkon taidokas sisustus, esineistö ja
kuvataide ovat olennainen osa suomalaista kulttuuriperintöä. Diakonia-apua
annetaan esimerkiksi ruoka- ja vaateapuna. Jumalanpalvelusten ja
hartaustilaisuuksien lisäksi seurakunnallamme on paljon toimintaa eri
ikäisille.
Esitys:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentiksi
1,85 % vuodelle 2021.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,85 %.
Tuloveroprosentin nostamisesta käytiin vilkasta keskustelua. Käytetyt
puheenvuorot pääsääntöisesti kannattivat nostamista. Perusteluina esitettiin
mm. seurakunnan hyvien ja monipuolisten palveluiden turvaaminen,
kirkkorakennuksen tärkeys ja sen remontin tarpeellisuus, sekä seurakunnan
taloustilanteen vaatimukset. Vastaavasti koettiin, että päättäminen

kirkollisveron nostosta tulee koronasta johtuen epävakaaseen aikaan ja
noston merkitys on jopa enemmän henkinen kuin taloudellinen yksittäisen
seurakuntalaisen kannalta.
Kirkkovaltuuston kokouksessa Hannu Glad teki Mervi Paanasen
kannattamana esityksen, jonka mukaan kirkollisvero säilytettäisiin nykyisessä
1,6 prosentissa vuonna 2021. Suoritetussa äänestyksessä kirkkoneuvoston
esitys voitti äänin 16 – 3.
Päätös:

8§

Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen vahvistaa vuoden 2021
tuloveroprosentiksi 1,85 %.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
Kirkkoneuvosto 13.8.2020/47 §
Viitasaaren seurakunnan voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on
vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa 26.8.2015. Ohjesäännön
tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi kiinteistöpäällikön viran perustamisen
myötä. Tarkistettu ohjesääntö on pääosin voimassaolevan mukainen.
Ohjesääntöön on otettu joidenkin tehtävien delegointia kiinteistöpäällikölle
ja tehty joitakin tarkistuksia ja muutoksia kirkkoherralle ja talouspäällikölle
delegoitujen tehtävien kirjauksiin.
Ohjesäännön muutos on alistettava kirkkolain 10 luvun 3 §:n 1 momentin
mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Oheismateriaalina voimassa
oleva ohjesääntö, johon on merkitty lisäykset ja muutokset.
Esitys:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset ja samalla koko ohjesäännön.
Päätös on alistettava Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön liitteen mukaisesti.
Kirkkovaltuuston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9§

Lisätalousarvio, Lummeniemen päärakennuksen routaeristys ja salaojitus
Kirkkoneuvosto 13.8.2020/48 §
Alkuperäinen investointi oli päärakennuksen sisäänkäynnin uusiminen.
Kannattelevat rakenteet olivat lahonneet ja niiden uudistaminen ja katoksen
oikaisu vaikeaa. Kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi tuli purkaa vanha
pois ja rakentaa saman tyyppinen katos tilalle. Samalla voitiin korjata
peruslaatan rapautumat katoksen osalta.
Katoksen purkamisen yhteydessä kuitenkin selvisi, että rapautunut
peruslaatta katoksen alla oli tehty virheellisesti ja se jouduttiin purkamaan
kokonaisuudessaan. Katoksen maata vasten olleet rakenteet aiheuttivat
vaurioriskin päärakennukselle. Purkamisen yhteydessä selvisi myös
päärakennuksen puutteellinen/virheellinen rakennuksen viereinen täyttö
sekä routaeristys ja salaojitus. Lisäksi näistä virheistä johtuen maa on routinut
rakennuksen ympärillä ja nykyisellään ohjasi sadevedet suoraan rakennuksen
alle. Katoksen purkamisen yhteydessä päärakennuksen sisääntulon puolelta
jouduttiin myös korjaamaan nämä puutteet kulkualueilta sekä rakennuksen
vierustalta. Työ katkaistiin keittiön kulkuväylän kohdalle. Päärakennuksen
ulkopuoli tulisi saattaa routaeristyksen, salaojituksen ja täyttöjen puolesta
loppuun vähintään vesipaineen (rivitalon puoli) osalta ennen talven tuloa.
Päärakennuksen katokseen oli varattu 20 000 euron määräraha kuluvalle
vuodelle. Määrärahassa ei oltu osattu arvioida paljastuneita virheitä siinä
laajuudessa kuin esille tuli. Määräraha on ylittynyt kaksinkertaisesti johtuen
katoksen uudelleen perustamisesta, etupihan haastavasta kaivamisesta ja
massojen vaihdosta sekä viimeistelytöistä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvioon
vuodelle 2020 lisämäärärahaa Lummeniemen päärakennuksen sokkelin
vierustan korjaamiseen yht. 35 000 euroa.
Lisämääräraha voidaan kattaa joko kokonaan uudella määrärahalla tai
vaihtoehtoisesti jättää majoitusrakennuksen wc-tilat tältä vuodelta tekemättä
ja siirtää sieltä käyttämätön noin 25 000 euron määräraha päärakennuksen
sokkeliin, jolloin lisämääräraha olisi 10 000 euroa.
Käydyssä keskustelussa todettiin, että päärakennuksen ympärys on
ehdottomasti lasitettava kuntoon ja siihen esitetään määrärahaa. Todettiin
myös, että alun perin suunnitellut wc-tilojen kunnostukset toteutetaan tänä
vuonna jäljellä olevalla n. 25 000 euron talousarviomäärärahalla.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti alkuperäinen esitys, jossa esitetään
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvioon vuodelle 2020

lisämääräraha Lummeniemen päärakennuksen sokkelin vierustan
korjaamiseen 35 000 euroa.
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä lisätalousarvion 35 000 euroa vuodelle
2020 Lummeniemen päärakennuksen sokkelin vierustan korjaamiseen.
Käydyssä keskustelussa pohdittiin Lummeniemeä kokonaisuutena, johon
viime vuosina on tehty merkittävä taloudellinen satsaus. Todettiin, että nyt
esitetty lisätalousarvio on välttämätön panostus terveellisen rakennuksen ja
sisäilman puolesta. Toisaalta mietittiin, millä investointien vaatimat
kustannukset katetaan. Talouspäällikkö totesi Lummeniemessä tulevan
sähkönkulutuksen säästöä vuonna 2019 asennetun maalämmön
vaikutuksesta. Tehdyt tilojen ja piha-alueiden satsaukset ovat myös
varmistaneet Helsingin seurakuntayhtymän tilojen vuokraamisen viideksi
viikoksi kesällä 2021, kuten myös parin hiihtolomaviikon menekin tulevalla
talvikaudella. Toki Lummeniemen markkinointiin pitäisi pystyä panostamaan
huomattavasti nykyistä enemmän.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Ilmoitusasiat
Kirkon ja huoltorakennuksen suunnitelmat etenevät. Seuraava
rakennustoimikunnan kokous on 17.9. ja silloin on esittelyssä kirkon L2
suunnitelmat koskien noin miljoonan euron remonttia. Rakennustoimikunnan
kokouksen jälkeen hanke esitellään mm. erityis- ja tukiryhmille. Syyskuun
loppuun mennessä on tavoitteena jättää Museoviraston lausuntopyyntö
olennaisista muutoksista kirkon osalta. Joulukuussa tulee kirkkovaltuuston
päätettäväksi rakennusavustushakemuksen jättäminen Kirkkohallitukselle ja
talousarvioesitykset huoltorakennuksen rakentamiseksi ja kirkon remontin
osalta.
Luottamushenkilöiden koulutuspäivä on lauantaina 24.10. Kuortaneella.
11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35 ja antoi kirkkolain 24 §:n
mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset
EERO PULKKINEN
Eero Pulkkinen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 11.9.2020
MARJATTA RUUSKA
Marjatta Ruuska

ELINA RÄSÄNEN
Elina Räsänen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 9.9.2020
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 11.9.2020 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.

Tämä kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

