VIITASAAREN SEURAKUNTA

Pöytäkirja 10 / 2015

Aika 18.11.2015 KLO 17.00 - 19.30
Paikka: Lummeniemi
Läsnä
Antti Hiltunen kirkkoherra pj
Pulkkinen Eero, jäsen varapj.
Juhani Halonen jäsen
Hämäläinen Tuulikki jäsen
Kananen Mauri, jäsen
Pietiläinen Arvo jäsen
Ruuska Marjatta jäsen
Muut läsnäolijat

Kananen Ulpu varajäsen
Kokkoniemi Anna-Kaisa varajäsen
Kuronen Raija kirjastovirkailija varajäsen
Poissa:

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Muut läsnäolijat: Maria Kaisa Aula kirkkovaltuuston pj, Sisko Linna kirkkovaltuuston vpj
Tämä pöytäkirja sisältää pykälät 86 – 96 sekä kokouksen päättyessä annetun valitusosoituksen.
Asian käsittely ja tehdyt päätökset ilmenevät sisällä olevista pöytäkirjanlehdistä ja valitusosoitus
tämän pöytäkirjan lopusta.
Aika ja paikka yllämainitut:

Antti Hiltunen
Puheenjohtaja

Tarkastettu

Risto Kolari
Pöytäkirjanpitäjä

/

2015

Valitut tarkastajat:

______________________________

___________________________

86 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ohjesäännön 9. §:n mukaan kokouskutsu on postitettava viimeistään kaksi
päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen esityslista/pöytäkirja on lähetetty
13.11.2015
Kirkkoneuvosto Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

87 §
Pöytäkirjantarkastajien vaali.
Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi
kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että
tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa,
tehdään merkintä asialistaan. Vuorossa ovat Eero Pukkinen ja Marjatta
Ruuska.
Kirkkoneuvosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Pulkkinen ja Marjatta
Ruuska.

88 §
Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2016
Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan KiVesTes:ssä
työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen
työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa
olevia muuttuvia osaamistarpeita. Esimiehet ovat alaistensa kanssa kehityskeskusteluissa keskustelleet koulutustoiveista. Tältä pohjalta on laadittu
henkilöstön kehittämissuunnitelma.
Päätösehdotus Kirkkoneuvosto päättää suunnitelman hyväksymisestä.
Kirkkoneuvosto Kirkkoherra esitteli henkilöstölle laaditun kehittämissuunnitelman. Suunnitelma on rakennettu henkilöstön toiveiden ja kehityskeskusteluissa esille nousseiden seikkojen pohjalta. Suunnitelmaan on
varattu koulutusmäärärahoja myös uusille työntekijöille.
Kirkkoneuvosto hyväksyi laaditun koulutussuunnitelman estetyssä muodossa. Sisko Linna puheenvuorossaan toivoi, että säästösyistä olisi hyvä sopia

esim. päivärahoista luopumista. Esitystä kannatettiin ja toivottiin, että asiaa
harkitaan ensi vuoden koulutussuunnitelmassa.

89 §
Kolehtisuunnitelma vuodelle 2016
Kirkkohallituksen yleiskirjeen ja tuomiokapitulin ohjeiden pohjalta kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman vuoden 2016 jumalanpalveluksia
varten (liite).
Päätösehdotus Kirkkoneuvosto päättää kolehtisuunnitelman hyväksymisestä.
Kirkkoneuvosto Kirkkoherra esitteli kolehtisuunnitelman ja kirkkoneuvosto
hyväksyi laaditun suunnitelman esitetyssä muodossa.

90 §
Vuoden 2015 leimikon myyminen
Edellisessä kokouksessa kirkkoneuvosto hylkäsi saadut tarjoukset vuoden
2015 leimikosta heikon kuitupuun markkinatilanteen takia. Leimikon
uudistushakkuista laadittiin uusi tarjouspyyntö ja siitä saatiin kaksi tarjousta.
Päätösehdotus Leimikko myydään paremman tarjouksen tehneelle
StoraEnsolle.
Kirkkoneuvosto Vuoden 2015 leimikko päätettiin myydä StoraEnsolle tarjouksen mukaisin ehdoin. Arvio leimikon kokonaispuumäärästä on runsaat
2200 m3. Hakkuiden kokonaisala on 18 ha ja kaupan arvo n. 115 000 €.
Kauppahinnasta 30 % maksetaan vuoden 2015 loppuun mennessä ja
leimikko korjataan loppuun vuoden 2016 aikana.
91 §
Kiinteistötoimen työnjohtajan toimen perustaminen ja sen haettavaksi
asettaminen
Johtoryhmä on valmistellut talouspäällikön viran ja kiinteistötoimen
työnjohtajan toimen uudet tehtävänkuvaukset edellisessä kokouksessa
tehdyn päätöksen mukaisesti.
Päätösehdotus Kirkkoneuvosto päättää kiinteistötoimen työnjohtajan
toimen perustamisesta ja sen vaativuusarvioinnista sekä tehtävänkuvauksen
hyväksymisestä ja toimen haettavaksi asettamisesta.

Kirkkoneuvosto piti kiinteistötoimen työnjohtajan toimen perustamista
tarpeellisena kun kiinteistöpuolelta vähenee kaksi vakanssia vuoden alkupuolella. Lisäksi siirtyminen haudankaivussa ja talvikunnossapidon tehtävissä
edellyttää uudenlaista osaamista. Johtoryhmä on laatinut sekä tämän toimen
haltijalle sekä talouspäällikölle uudet tehtävänkuvaukset. Toimen palkka
määräytyy vaativuusryhmä 503 mukaisesti. Tehtävä asetetaan haettavaksi
heti.

92 §
Talouspäällikön viran uuden tehtävänkuvauksen hyväksyminen ja viran haettavaksi
asettaminen
Johtoryhmä on valmistellut talouspäällikölle uuden tehtävänkuvauksen. Sen
mukaan talouspäällikkö keskittyy jatkossa yleis- talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin.
Päätösehdotus Kirkkoneuvostolle esitellään talouspäällikön uusi tehtävänkuvaus. Virkasääntö saatetaan ajan tasalle ja jätetään kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi. Talouspäällikön virka asetetaan haettavaksi ja virka pyritään
täyttämään ensi tilassa.
Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin. Uuden tehtävänkuvauksen
mukaan talouspäällikön tehtävät painottuvat talous- ja hallintoasioiden lisäksi
enemmän henkilöstöasioihin.

93 §

Auraus- ja haudankaivu-urakoista päättäminen
Seurakunnan talvikunnossapitotyöt ja haudankaivu on päätetty antaa
yrittäjille. Talouspäällikkö on laatinut em. töistä työselitykset ja
tarjouspyynnöt on julkaistu Seutu-lehdessä. Tarjouspyynnöt koskevat
tulevaa talvikautta ja vuotta 2016.
Määräajassa saatiin 4 tarjousta:
Talvikunnossapito ( lumityöt hiekoitukset )
Konetyö € / h
Infraneliö Oy
80,6
Kms-Palvelut
74,4
PJM-Kiinteistöpalvelu
62,0

miestyö (sis vero )
36,0
47,12
37,2

Tmi Pasi Varis

Haudankaivu

60,0

€ /hauta

Infraneliö
276,52
Kms-Palvelut
310
PJM-Kiinteistöpalvelu 248
Tmi Pasi Varis
248

€/ uurna
186,00
148,8
74,4
60,0

40,30

konetyö € /h miestyö € / h
57,3
60,76
62
80

36
47,12
37,2
40,3

Talouspäällikön päätös: Talvikunnossapitotyöt annetaan Tmi Pasi
Varikselle tarjouksen mukaisin ehdoin.
Päätösehdotus :Haudankaivutyöt ehdotetaan annettavaksi Tmi Pasi
Varikselle tarjouksen mukaisin ehdoin.
Kirkkoneuvosto Haudankaivu-urakka päätettiin antaa päätösehdotuksen mukaisesti Tmi Pasi Varikselle.
94 §
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille
2017 ja 2018.
Viran- ja toimenhaltijat yhdessä tukiryhmien kanssa ovat valmistelleet
toiminta- ja talousarviota vuodelle 2016.
Päätösehdotus Kirkkoneuvostolle esitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja kirkkoneuvosto päättää sen jättämisestä
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto Kirkkoherra Hiltunen kertoi johtoryhmän valinneen uuden
strategian pohjalta jokaisesta toiminnan suuntaviivasta yhden teeman tulevan
vuoden painopistealueeksi seuraavasti
-keskitymme seurakunnan perustehtävään kaste ja ehtoollinen
-kohtaamme lähimmäisen Hyväntahdon Viitasaari - teeman muuttaminen
käytännön toiminnaksi
arvostamme jäsenyyttä- kuinka voisimme osallistaa jäseniämme toiminnassa
pidämme srk:n toimivana- talous tasapainoon
Hänen mielestään työmuodoille oli kuitenkin haasteellista soveltaa
käytäntöön edellä mainitut ydinasiaa. Seurakuntatyötä hankaloittaa

työmuotojen runsaus, mikä toiminnasta sirpaleista. Tulevaa vuotta leimaavat
myös henkilövaihdokset ja uusia toimintatapoja kokeillaan.
Maria Kaisa Aula totesi, että toimintasuunnitelmassa on paljon uutta sisältöä
ja ideoita. Hän toivoi, että Kirkkotupa-hanke otettaisiin näkyvämmin toimintasuunnitelmassa esille. Hän myös toivoi, että seurakunnassa tehtäisiin kokonaiskartoitus seurakunnallisista tiloista lasten ja nuorten kannalta katsottuna.
Lapset ja nuoret miettivät omaa paikkaansa seurakunnassa.
Jumalanpalveluselämän rikastuttamisesta keskusteltiin vilkkaasti. Toivottiin
uusia messuryhmiä, myös sellaisia, joita toimittaisivat lapset ja vapaaehtoiset.
Haapajärven malli sai paljon kehuja. Hiltunen piti parin uuden messuryhmän
perustamista realistisena tavoitteena.
Talouspäällikkö esitteli tulevan vuoden talousarvioluonnoksen. Muutokset
henkilöstörakenteessa, ennen kaikkea kappalaisen viran täyttämättä
jättäminen ja toisen seurakuntamestarin työsuhteen päättyminen sekä
kiinteistötoimen ostopalvelujen hankinta tuovat näkyviä säästöjä
käyttötalouden menoihin. Vuosikatetta on tulossa runsaat 70 000 poistojen
kattamiseksi ja lainojen lyhennyksiin. Tilikauden tulos on jo melko lähellä
nollatulosta. Verotuloja on hieman alennettu yleisestä taloustilanteesta
johtuen. Metsänmyyntituloja on myös alennettu 10 % johtuen siitä, että 10vuotiskauden hakkuusuunnite on täyttymässä.
Kirkkoneuvosto päätti jättää toimintasuunnitelman ja talousarvion pienten
muutosten ja korjausten jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

95 §
Yhteisöllisen innovoinnin projekti
Seurakunnan ja kaupungin työntekijät sekä eri toimijoiden edustajat ovat
loppukesän ja syksyn aikana pitäneet useita palavereja, joissa on pyritty
kehittämän em. tahojen yhteistyötä ja saamaan aikaan jotain uutta.
Työskentely on ollut uudenlaista ja innostavaa. Ideat on koottu sateenvarjona
toimivan teeman Hyvän tahdon Viitasaari alle.
Työskentely on tapahtunut päättäjien ja toimijoiden palavereissa yhdessä ja
erikseen. Loppuraportti on valmistumassa. Hanke ja raportti esitellään
kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.11. Hankkeen eteenpäin viemiselle
tarvitaan molempien tahojen tahdonilmaisu. Tavoitteena olisi luoda oma
viitasaarelainen identiteetti, josta meidät tunnetaan.
Päätösehdotus Kirkkoneuvostolle esitellään hankkeen loppuraportti.
Kirkkovaltuustolle ehdotetaan, että Viitasaaren seurakunta osallistuu
projektin ideoiden ja aloitteiden kehittämiseen ja valtuuttaa kirkkoherran ja
valtuuston puheenjohtajan allekirjoittamaan asiaan liittyvän sitoumuksen.

Kirkkoneuvosto Todettiin, että kaupunginvaltuusto oli asian jo käsitellyt ja
hyväksynyt tahollaan. Kirkkoneuvosto toivoi hankkeesta valtuuston yhteinen
projektia ja se voisi olla edellä kävijänä asiassa ideoimalla jonkin tapahtuman.
Hyvän tahdon Viitasaari on vain yksi idea monien joukosta.
Tämä ajatus syntyi palavereissa jo ennen nyt myös Viitasaarella ajankohtaista
pakolaisasiaa. Kirkkoneuvosto ehdottaa, että Viitasaaren seurakunta lupautuu
hankkeen ideoiden ja aloitteiden kehittämiseen ja sitoumus allekirjoitetaan
päätösehdotuksen mukaisesti

96 §
Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja antaa tiedoksi em. kirkkolain mukaiset muutoksenhakuohjeet
ja päätökset, joista lain mukaan voidaan valittaa.
Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että
valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan
ilmoitustaululla 26.11.– 10.12.2016
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

86 -9295

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät 93
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvosto.
Käyntiosoite: Pappilantie 6
Postiosoite: 44500 VIITASAARI
Telekopio: 014-3334999

Sähköposti: viitasaaren seurakunta@evl.fi
Pykälät

72, 74

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

