VIITASAAREN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
8.12.2016
PÖYTÄKIRJA
15.12.2016

Kokousaika

torstaina 15.12.2016 klo 18.00 – 19.30

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, iso sali

Jäsenet/varajäsenet

18/19
Aula Maria Kaisa
Halonen Juhani
Helle Olli
Hämäläinen Tuulikki
Kananen Mauri
Kananen Ulpu
Kokkoniemi Anna-Kaisa
Koskenkorva Arja
Kuronen Raija
Leivonen-Majaniemi Päivi
Linna Sisko
Muittari Ritva
Niskanen Voitto
Paananen Mervi
Pietiläinen Arvo
Pulkkinen Eero
Puttonen Seija
Ruuska Marjatta
Urpelainen Ulla

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Hiltunen Antti, kirkkoherra
Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö
Siidorow Tuija

4/2016

Kauppinen Kristiina

Kautto Kalle

Jämsen Pertti
Moilanen Keijo

Rossi Vieno
kirkkoneuvoston edustaja
pöytäkirjanpitäjä
tiedottaja

Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
8.12.2016. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus
pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 8.12.2016 alkaen.

2§

Esitys

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

Päätös

Hyväksyttiin esitys 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 Ulla
Urpelainen ja Juhani Halonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuulikki Hämäläinen ja Mauri Kananen.

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

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

5 § Lisätalousarvioesitykset vuodelle 2016 ja investointikohteen muutos
Kirkkoneuvosto 9.6.2016/49 §
Seurakunnan liikehuoneistossa vuokralla oleva Parturi-Kampaamo
Kähärä on kysynyt mahdollisuutta saada liiketilaan ilmastointikone.
Liitteenä kiinteistötoimen työnjohtajan laatima esitys ja perustelut
ilmastointilaitteen hankinnalle.
Esitys:
Vuoden 2016 lisätalousarvioon ehdotetaan varattavaksi 4 000 euron
määräraha ilmastointilaitteen hankintaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin myös, että hanke laitetaan
täytäntöön heti ja näin yrittäjä hyötyy ilmastoinnista jo kuluvan kesän
aikana. Muutoinkin päätettiin siirtyä käytäntöön, jossa pienemmät,
nopeammalla rytmillä toteutettavat talousarvion ylittävät hankinnat
hyväksytetään valtuustolla kerralla vasta joulukuun kokouksessa.
Tommi Raatikainen poistui kokouksesta tämän pykälä tullessa
käsitellyksi.
Kirkkoneuvosto 30.11.2016/88 §
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.
Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy lisätalousarvion ja investointikohteen
muutoksen:
Ilmastointilaite
Ilmoituskulut
Investointikohteen muutos Kirkkotupa
 seurakuntatalon kuntokartoitus
 kirkon kartoitus

4 000 €
30 000 €
10 000 €
20 000 €

Lisätalousarvio käytiin läpi talouspäällikön johdolla. Samalla todettiin, että
kirkkoneuvoston kesäkuun kokouksessa tekemä päätös, että
lisätalousarvioon tulevat asiat hyväksytettäisiin vasta joulukuun valtuuston
kokouksessa ei ole hyvän hallintotavan mukaista. Nopeaa aikataulua
vaativat toimenpiteet voidaan laittaa täytäntöön neuvoston käsittelyn
jälkeen, mutta ne pitää hyväksyttää seuraavalla mahdollisella valtuustolla.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille
2018 ja 2019
Kirkkoneuvosto 18.11.2016/76 §
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.
Kirkkoneuvosto 30.11.2016/87 §
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.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja
talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2018 ja 2019
Kirkkoherra kävi läpi toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä. Reformaation
500-vuotisjuhlavuonna Viitasaaren seurakunnassa tullaan toteuttamaan
kyläreformi – uudelleen muotoilu. Pyrkimyksenä on yhteistyön
vahvistaminen ja eri sukupolvien kohtaaminen. Mietitään yhdessä kylien
ihmisten kanssa, mikä kullekin kylälle olisi hyvää ja ihmiset kokoavaa
toimintaa. Tiedottaja Tuija Siidorow kertoi Verkon perillä –hankkeesta,
johon seurakunta on Viisari ry:n kautta hakenut EU-rahoitusta. Hankkeessa
selvitetään kylien tarpeita tietotekniikan hyödyntämisen lähtökohdista.
Talouspäällikkö kävi läpi vuoden 2017 talousarvion keskeisiä lukuja.
Todettiin, että henkilöstökulujen osuus on edelleen merkittävä ja palvelujen
ostot ovat viime vuosien aikana nousseet. Huomioitavaa on, että
toimintatuotot ja verotuotot eivät riitä kattamaan toimintakuluja, jotka ovat
n. 1,6 miljoonaa euroa. Keskustelussa todettiin tarpeelliseksi tehdä vuoden
2017 alkupuolella uudelleenarvio seurakunnan talouden tasapainottamisen
vaatimista toimenpiteistä sekä henkilöstöstrategian uudistamisesta.
Arvioinnissa on otettava huomioon myös seurakunnan kiinteistöjen
korjaustarpeiden vaatimat investoinnit. Talouden kokonaisuutta käsitellään
tästä näkökulmasta kirkkovaltuuston ensi vuoden ensimmäisessä
kokouksessa 12. tammikuuta.

Päätös:
7 § Muut asiat

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muita asioita ei ollut.

8 § Ilmoitusasiat Maria Kaisa Aula toi terveisiä kirkolliskokoukselta.

9 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Allekirjoitukset

Maria Kaisa Aula
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

19.12.2016

Tuulikki Hämäläinen

Mauri Kananen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 15.12.2016
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 20.12.2016 alkaen
seurakunnan kirkkoherranvirastossa.
Tämä kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
Todistaa Päivi Paananen

