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Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
8.12.2020. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan

nähtävillä olosta on ollut nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 8.12.2020
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 Taina Salmela ja
Tuija Siltanen.

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 ja Sisko Linnan esteet. Varajäseniä ei ollut
paikalla.

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:
5§

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 (2022 – 2023)
Kirkkoneuvosto 26.11.2020/ 68 §
Seurakunnan toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2021 on valmisteltu
henkilöstön ja tukiryhmien toimesta. Toiminnassa suunnittelua on pyritty
toteuttamaan seurakunnan oman strategian mukaisesti huomioiden vuodelle 2021
määritellyt toiminnan painopisteet: armo, perhe, ympäristö ja kestävä kehitys, sekä
Viitasaaren kirkko. Alustavat toimintasuunnitelmat tehtiin jo keväällä ja ne olivat
esillä kirkkoneuvoston kokouksessa 26.5. Taloudessa valmistaudumme tuleviin
lähivuosiin ensi vuoden kirkon peruskorjauksen ja kirkon varastorakennuksen
rakentamisen myötä.
Kirkon peruskorjaushankkeen kustannusarvio on 1 788 000 € ja
varastorakennuksen kustannusarvio 294 000 €. Lisäksi investointeihin tulee varata
rahaa 60 000 € kirkon av-laitteisiin, sekä 20 000 € yleisenä investointirahana.
Investointien rahoitus on laskettu olettamalla, että Kirkkohallitus myöntää kirkon
korjaamiseen rakennusavustuksen täysimääräisenä eli 756 681 € (vuoden 2019
verotulojen perusteella laskettuna), jolloin seurakunnan omarahoituksen jälkeen
lainaa on otettava 1 miljoonaa euroa.
Kirkkohallitukselta lokakuussa saadun kirkollisveroennusteen mukaan verotulot
kasvaisivat Viitasaaren seurakunnan osalta vajaalla prosentilla laskettuna vuoden
2020 1,6 %:n veroprosentilla. Tuon ennusteen mukaan veroja kertyisi 934 000 € ja
kun tähän huomioidaan 1.1.2021 alkaen voimaan tuleva 1,85 prosentti verotuloja
ennustetaan kertyvän ensi vuodelle 1 080 000 €. Tosin koronapandemian kesto ja
laajuus tuo niin verotuottoihin kuin koko talousarvioon oman epävarmuustekijänsä.
Puunmyyntituottoja on talousarvioon kirjattu leimikoiden kilpailutuksen
perusteella 239 500 €. Ensi kesänäkin Lummeniemen leirikeskus tullaan
vuokraamaan Helsingin seurakuntayhtymälle viideksi viikoksi rippikoulujen pitoa
varten, samoin toteutunevat hiihtolomaviikkojen rippileirit. Syksystä kevääseen
Lummeniemi on vajaakäytöllä ja tältä osin markkinointia tulisi lisätä. Vuokratuotot
ovat kokonaisuudessaan pienentyneet viime vuosina niin tyhjentyneiden
liiketilojen kuin vuokratonttien myynnin seurauksena. Ensi vuoden talousarvioon
on arvioitu asuin-, liike- ja kiinteistöjen vuokratuottoja yhteensä 114 100 €, kun
vielä vuonna 2018 tuottoja saatiin 158 336 €. Tonttikaupasta kaavaillaan saatavan
40 000 €:n myyntivoitot.
Talousarvio on laadittu siten, että kaikki kulut on yritetty saada talousarvioon
mahdollisimman realistisina. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (voimassa
1.4.2020 – 28.2.2022) mukaisesti palkoissa on huomioitu 2 %:n korotus.

Viitasaaren seurakunnalle on vuodelle 2021 laadittu talousarvio seuraavin erin.
Lisäksi esitetty vertailuna vuoden 2020 talousarvion vastaavat luvut.
• toimintatuotot
604 300,00
555 830,00
• toimintakulut
- 1 497 113,00
- 1 480 253,00
• toimintakate
- 892 813,00
- 924 423,00
• kirkollisverotulo
1 080 000,00
950 000,00
• vuosikate
199 907,00
36 415,00
• tilikauden tulos
39 481,00
- 113 256,00
•
Sari Toikkanen on koonnut eri työalojen työntekijöiden tekemät
lapsivaikutusten arvioinnit.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee täydennetyn talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 ja 2023 ja päättää jättää ne
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston käsittely:
Kirkkoherran ja talouspäällikön johdolla käytiin läpi talousarviota ja
toimintasuunnitelmaa, sekä lapsivaikutusten arviointi. Kirkkoneuvosto piti
kokonaisuutta selkeänä ja helppolukuisena. Marjatta Ruuska esitti, että
talousarvioon lisättäisiin määrärahaa markkinointiin ja myyntiin. Erityisesti
panostusta tarvittaisiin Lummeniemen markkinointiin ja tonttien myyntiin.
Kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti seurakunnan tulee pyrkiä luopumaan
ylimääräisestä kiinteistömassasta. Seurakunnan tulee lisäksi hyödyntää erilaiset
markkinapaikat, joista osa on jopa ilmaisia.
Muutettu esitys:
Kirkkoherra esitti, että myyntiin ja markkinointiin varataan 3 000 euron suuruinen
määräraha. Kirkkoneuvosto käsittelee tältä osin täydennetyn talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 ja 2023
ja päättää jättää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Esittelytekstissä ja muissa
kokouksen materiaaleissa määrärahan lisäys ei vielä näy, muutokset tehdään
kirkkovaltuustolle esiteltävään aineistoon.
Päätös:
Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Myyntiin ja markkinointiin suunnattavan 3 000 euron suuruisen määrärahan
lisäyksen jälkeen esittelytekstissä olevat toimintakulut kasvoivat 1 500 113,00
euroon ja talousarvion 2021 tuloksen loppusummaksi muodostui 36 481,50 €.

6§

Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja
talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 ja 2023.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkon remontin hankesuunnitelman hyväksyminen ja rakennusavustuksen hakeminen
Kirkkohallitukselta
Kirkkoneuvosto 26.11.2020/69 §
Viitasaaren seurakunta jätti joulukuussa 2019 Kirkkohallitukselle
rakennusavustushakemuksen perustuen 15.11.2019 päivättyyn kirkon
korjauksen hankesuunnitelmaan. Tuossa ensimmäisessä hankesuunnitelmassa
esitetyt perustamiskustannukset olivat 4 103 000 euroa. Kirkkohallituksen
edustajat kävivät tutustumassa kirkkoon ja sen korjauslaajuuteen helmikuussa
2020. Todettiin, että taloudellisista syistä kirkon korjaus on jaettava
useampaan hankkeeseen. Kirkkohallitukselle jätettyä avustushakemusta
muutettiin koskemaan vain 2016 – 2019 toteutuneita kustannuksia. Tuon
hakemuksen perusteella hanke sai Kirkkohallituksen 21.4.2020 tekemän
päätöksen perusteella 252 846 euron avustuksen.
Kirkkohallitus ohjeisti korjaushanketta talous edellä. Kaikkea ei ole
mahdollista korjata kerralla, vaan on keskityttävä turvallisen ja terveellisen
käytön turvaaviin toimenpiteisiin. Kirkko korjataan kantavan rungon osalta
turvalliseksi, paloturvallisuutta parannetaan ja vanhentuneet tekniset
järjestelmät uusitaan. Samalla kirkkoon rakennetaan sieltä puuttuvat
toimintaa palvelevat tilat. Korjaustyö tehdään kirkon historia ja suojelulliset
arvot huomioon ottaen.
29.9.2020 päivätyn hankesuunnitelman kuvaus rakennustoimenpiteistä
käsittää mm. seuraavat toimet:
- hirsiseinien puutteiden korjaaminen turvalliseksi
- lasilyhdyn avaaminen sisätilaan ja sen rakenteiden ja ikkunoiden korjaus
- savunpoiston järjestäminen lasilyhdyn kautta
- sähkö- ja LVI-järjestelmien uusiminen nykymääräykset täyttäviksi
- hirsiseinän ja paneeliseinän välisen tilan lämmittäminen sähkövastuksilla
- kahden penkkirivin ja etukaiteiden poistaminen kirkkosalin edestä, tilaa
seniori- ja pyörätuoleille
- yhteensä viiden penkkirivin poistaminen kirkon perältä, tilalle iso wc,
minikeittiö, lastenpaikka, säilytystilaa, tilaa rattaille, rollaattoreille, seniorija pyörätuoleille
Hankkeen perustamiskustannukset ovat PH-rakennuttajapalvelu Oy:n
1.9.2020 tekemän rakennusosa-arvion mukaan yhteensä 1 788 000 euroa

(sis. alv 24 %). Perustamiskustannukset rahoitetaan pääosin seurakunnan
rahoituksella. Rahoitus muodostuu seurakunnan omarahoituksesta ja
pankkilainasta rahoituslaitoksen hyväksymillä ehdoilla. Kirkkohallitukselta
haetaan rakennusavustusta. Laskennallinen avustusprosentti vuoden 2019
verotulojen mukaan on 42,32 %, jolloin täysimääräinen rakennusavustus olisi
756 681 €.
Esitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää jättää kirkon korjauksen hankesuunnitelman
(ARK-Kantonen Oy, päiväys 29.9.2020) kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
2. Kirkkoneuvosto päättää jättää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi kirkon
korjauksen rakennusavustuksen jättämisen Kirkkohallitukselle vuonna
2020.
Päätös:
Esityksen kohdat 1. ja 2. hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

1. Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kirkon korjauksen hankesuunnitelman
(ARK-Kantonen Oy, päiväys 29.9.2020)
2. Kirkkovaltuusto päättää jättää kirkon korjauksen rakennusavustuksen
Kirkkohallitukselle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Päätös:
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Esityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkon olennaisten muutosten hyväksyminen
Kirkkoneuvosto 26.11.2020/70 §
Viitasaaren seurakunta on pyytänyt Museoviraston lausuntoa kirkon korjausja muutostöihin liittyvistä olennaisista muutoksista. Hakemus liitteineen on
kirjattu Museovirastossa 1.10.2020. 4.11. järjestettiin kirkon infoilta, johon
seurakunnan työntekijöiden lisäksi osallistuivat luottamushenkilöt,
tukiryhmien ja vammaisjärjestöjen edustajat. Saatujen palautteiden
perusteella Museoviraston lausuntoa täydennettiin 20.11. uudella
luonnoksella kirkon urkuparven alusen muutoksista.
Museovirasto on antanut lausuntonsa 24.11.2020. Siinä todetaan, että
Museoviraston näkemyksen mukaan esitetyt suunnitelmat ovat kirkkolain
tarkoittamia olennaisia muutoksia. Museovirasto puoltaa niiden eteenpäin
viemistä lausunnossa (liitteenä) mainitut kommentit huomioiden.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
olennaiset muutokset osana kirkon korjaussuunnitelmaa ja merkitsee tiedoksi
Museoviraston puoltavan lausunnon.
Esitys:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8§

Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä olennaiset muutokset osana kirkon
korjaussuunnitelmaa ja merkitsee tiedoksi Museoviraston puoltavan
lausunnon.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkon huoltorakennuksen rakentaminen, olennainen muutos
Kirkkoneuvosto 26.11.2020/71 §
Viitasaaren seurakunta on pyytänyt Museoviraston lausuntoa
huoltorakennuksen purkamisesta ja sen tilalle rakennettavasta uudesta
huoltorakennuksesta. Hakemus liitteineen on kirjattu Museovirastossa
4.5.2020. Museovirasto on antanut lausuntonsa 4.6. ja siinä todetaan, että
vanhan huoltorakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen vanhan
paikalle on perusteltua. Uudessa huoltorakennussuunnitelmassa on
tarvittavat toiminnot yhdistetty luontevasti samaan rakennukseen.
Uusi huoltorakennus on kirkkolain tarkoittama olennainen muutos
kirkkopihassa. Museovirasto puoltaa hankkeen eteenpäin viemistä
lausunnossa (liitteenä) mainitut kommentit huomioiden.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
olennaisena muutoksena uuden huoltorakennuksen rakentamisen
kirkkopihaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy olennaisena muutoksena uuden
huoltorakennuksen rakentamisen kirkkopihaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin uuden sopimuksen
hyväksyminen
Kirkkoneuvosto 26.11.2020/72 §
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin perusti 1.1.2020 alkaen 35
seurakuntaa, jotka solmivat seurakuntien yhteistoiminnasta sopimuksen.
Solmitun sopimuksen ulkopuolelle jääneistä Lapuan hiippakunnan
seurakunnista Alavus, Vimpeli ja Ähtäri ovat ilmoittaneet haluavansa liittyä
uusina sopijaosapuolina sopimukseen siten, että Alavuden seurakunnan
jäsenyys aluekeskusrekisterissä alkaisi 1.1.2021 ja Vimpelin sekä Ähtärin
seurakuntien jäsenyys vastaavasti 1.1.2022. Kaikilla mainituilla seurakunnilla
on jo niiden kirkkovaltuustojen periaatepäätökset liittymisestä.
Uusien sopijaosapuolien hyväksyminen tehtyyn sopimukseen tarkoittaa
käytännössä sopimuksen muuttamista niin paljon, että voidaan puhua uuden
sopimuksen hyväksymisestä. Siksi sopimus on vietävä jokaisen
sopijaosapuolen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla voidaan muuttaa
aiemman sopimuksen muutamia kohtia tarkoituksenmukaisemmaksi
Uudistettu sopimusteksti on liitteenä. Aiempaan sopimukseen nähden
muutetut kohdat on merkitty punaisella.
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunta päätti
23.11.2020 esittää (§33) sopijaseurakuntien kirkkovaltuustoille uutta
sopimusta hyväksyttäväksi ja pyysi allekirjoitettujen seurakuntakohtaisten
sopimussivujen lähettämistä Jyväskylän seurakuntaan arkistoitavaksi.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan uuden sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta
keskusrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy uuden sopimuksen Lapuan hiippakunnan
alueellisesta keskusrekisteristä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Ilmoitusasiat
Vaalien toimittaminen kirkkovaltuuston 1. kokouksessa

Kirkkoneuvosto 26.11.2020/73 §
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 tasaarvolaki.
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.
Esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi vaalien toimittamisen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi vaalien toimittamisen kirkkovaltuuston
kokouksessa 13.1.2021.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53 ja antoi kirkkolain 24 §:n
mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset
EERO PULKKINEN
Eero Pulkkinen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 21.12.2020
TAINA SALMELA
Taina Salmela

TUIJA SILTANEN
Tuija Siltanen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 17.12.2020
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 21.12.2020 alkaen
seurakuntatoimistossa.

