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1§
Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 L 5 §:n mukaisesti on kullekin kirkkovaltuutetulle
lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään yhtä viikkoa ennen
kokousta. Kokousta koskeva kuulutus on asetettava seurakunnan ilmoitustaululle
viikkoa ennen kokousta. Tätä kokousta koskeva kuulutus on asetettu viraston
ilmoitustaululle 8.9.2015.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille syyskuun 8. päivänä 2015. Todetaan
paikalla olevat.
Kirkkovaltuusto Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
Poissaolevien esteiden hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy
poissaolevien esteet ja varavaltuutetut ryhtyvät toimimaan estyneiden tilalla.
Kirkkovaltuusto Poissaolevien esteet hyväksyttiin ja varavaltuutettuina paikalle
kutsutut hyväksyttiin toimimaan estyneiden tilalla.

3§
Pöytäkirjantarkastajien vaali
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaisesti pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. Valtuusto voi erikseen päättää, että
pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Tapana on ollut, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä,
kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä esityslistaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Tällä kertaa vuorossa ovat Anna-Kaisa Kokkoniemi ja Pentti Kinnunen.
Kirkkovaltuusto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Kaisa Kokkoniemi ja Arja
Koskenkorva.

4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin päätä,
kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Kirkkovaltuusto Asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Yksimielisesti esityslistään päätettiin tarvittaessa lisätä pykälä sen varalta, että
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi tulee valituksi kirkkoneuvoston jäsen.
Todettiin että keskustellaan muissa asioissa turvapaikanhakijatilanteesta ja
Viitasaaren seurakunnan toimenpiteistä.

5§
Eron myöntäminen Jari-Pekka Kotilaiselle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
varavaltuutetun kutsuminen hänen tilalleen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi

Jari-Pekka Kotilainen on toimittanut kirkkovaltuustolle kirjelmän, jossa hän
pyytää eroa luottamustehtävistään Viitasaaren seurakunnassa.
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan jos seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa
mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä
pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka
jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen
tilalleen kutsutaan varajäsen.
Päätösehdotus Jari-Pekka Kotilainen on siirtynyt kirjoille Alavudelle.
Valitsijayhdistyksessä, josta Jari-Pekka Kotilainen on valittu kirkkovaltuustoon, toinen varajäsen on Seija Puttonen. Valtuusto kutsuu hänet
loppukaudeksi varsinaiseksi jäseneksi.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Jari-Pekka
Kotilaiselle myönnetään ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja että
varsinaiseksi valtuutetuksi kutsutaan Seija Puttonen.
Kirkkovaltuusto myönsi Jari-Pekka Kotilaiselle eron hänen kaikista

luottamustehtävistään. Seija Puttonen kutsuttiin varsinaiseksi
kirkkovaltuuston jäseneksi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6§

Kirkkoneuvoston jäsenen vaali
Jari-Pekka Kotilaisen haettua eroa kaikista luottamustehtävistään on hänen
tilalleen valittava uusi henkilö kirkkoneuvostoon.
Kirkkoneuvosto päätti saattaa vaalin toimittamisen kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
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Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston jäseneksi ehdotettiin valittavaksi Arvo
Pietiläinen. Kun muita ehdotuksia ei tehty, todettiin Arvo Pietiläisen tulleen
valituksi kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi.

7§

Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali
Jari-Pekka Kotilaisen erottua haettua eroa kirkkoneuvoston jäsenyydestä on
hänen tilalleen valitulle kirkkoneuvoston jäsenelle valittava henkilökohtainen varajäsen
Kirkkoneuvosto 25.8.2015 Kirkkovaltuustolle saatetaan vaalin
toimittaminen tiedoksi.
Kirkkovaltuusto Arvo Pietiläisen henkilö kohtaiseksi varajäseneksi valittiin
yksimielisesti Ritva Muittari. Kun Arvo Pietiläinen oli Mauri Kanasen
henkilökohtainen varajäsen, Mauri Kanasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
valittiin yksimielisesti Pertti Jämsen.

8§
Eron myöntäminen Pentti Kinnuselle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja varavaltuutetun
kutsuminen hänen tilalleen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi

Pentti Kinnunen on toimittanut kirkkovaltuustolle kirjelmän, jossa hän
pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä terveydellisiin syihin vedoten
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan jos seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa
mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä
pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka
jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen
tilalleen kutsutaan varajäsen.
Kirkkoneuvosto 25.8.2015 päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Pentti
Kinnuselle myönnetään ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja että varsinaiseksi valtuutetuksi kutsutaan Mervi Paananen.
Kirkkovaltuusto myönsi Pentti Kinnuselle eron kirkkovaltuuston
jäsenyydestä. Mervi Paananen kutsuttiin varsinaiseksi kirkkovaltuuston
jäseneksi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
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9§
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
Pentti Kinnusen pyydettyä eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä on
kirkkovaltuustolle valittava uusi varapuheenjohtaja.
Kirkkoneuvosto 3.9.2015 pitämässään kokouksessa päätti, että vaalin
toimittaminen saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkovaltuusto valitsi Sisko Linnan yksimielisesti kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajaksi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10 §

Kirkkoneuvoston jäsenen vaali
Sisko Linnan tultua valituksi kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi hänen
tilalleen valittava uusi henkilö kirkkoneuvostoon.
Kirkkovaltuusto valitsi Juhani Halosen kirkkoneuvoston jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

11 §

Kirkkoneuvoston jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaali
Juhani Halosen tultua valituksi kirkkoneuvoston jäseneksi on hänelle
valittava kirkkoneuvostoon henkilökohtainen varajäsen
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Ulpu Kanasen Juhani Halosen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvoston jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
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12 §

Lisätalousarvioehdotus vuodelle 2015
Talousarvioon on tarpeellista lisätä määräraha lahjoituksen kohteena olevan
osakkeen C24 ( 3h+ k, osakkeet 1325-1397 ) yhtiövastikkeiden
maksamiseksi sekä mahdollisen kylpyhuoneremontin tekemistä varten.
Osake sijaitsee taloyhtiössä As Oy Vaskivuorenhaka.
Samoin on tarpeen hankkia määräraha seurakuntatalon liikehuoneiston
remonttia varten. Muutos konditoriakahvilaksi tuli maksamaan ennakoitua
enemmän johtuen mittavista muutoksista sähköpuolella.
Viranomaiset vaativat liiketilaan kokonaan uuden sähkönsyötön ja sitä varten
jouduttiin mittaviin muutostöihin. Samoin ilmanvaihtoa jouduttiin
parantelemaan.
Kirkkoneuvosto 15.7.2015 Seurakuntatalon liikehuoneiston remonttia
varten varataan 30.000 €:n määräraha investointisuunnitelmaan. Hanketta
varten varattiin 10.000 €:n määräraha rakennuksen kunnossapitomenoihin.
As Oy Vaskivuoren osaketta varten varataan 10.000 €:n määräaha.
Kirkkovaltuusto hyväksyi lisättäväksi investointisuunnitelmaan 30.000 €:n
määräraha liikehuoneiston muuttamiseksi konditoriakahvilaksi.
Lisätalousarvioon hyväksyttiin Asunto Oy Vaskivuorelle 10.000 €:n määräraha.

13 §

Tontin myyminen Jaakko Vuorelle
Seurakunta vuokrasi 14.3. 2009 tontin nro 15 korttelissa AO40 Jaakko
Vuorelle 30 v:n ajaksi. Sopimuksen mukaan vuokraajalla on oikeus ostaa
tontti omaksi kesken vuokrakautta.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tilasta Penttilä
( 901-401-54-112 ) myydään Jaakko Vuorelle n. 1675 m2:n tontti 19875 €:n
kauppahinnalla. Tontti numero 15 sijaitsee korttelissa AO 40 osoitteessa
Hiekantie 18. Myytävä määräala ei saa osuutta kantatilan yhteisiin. Ostaja saa
lohkoa määräalan tilaksi omin kustannuksin.
Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen tontin myymisestä Jaakko Vuorelle.
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14 §
Puolivuotiskatsaus seurakunnan toiminnasta ja talouden kehittymisestä sekä
toimenpide-ehdotus talouden tasapainottamiseksi
Edellisessä kokouksessa kirkkoneuvosto totesi, että puolivuotiskatsauksen
esitystapaa on tarpeen yhdenmukaistaa sekä tiivistää. Samalla todettiin, että
laadittu säästöohjelma talouden tasapainottamiseksi ei ole toteutunut vuoden
alkupuoliskolla. Lisähuolta aiheuttaa se, että verotulot ovat ansioverotulojen
osalta n. 5 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan alapuolella.
Päätösehdotus Kirkkoneuvostolle esitellään tiivistetty puolivuotiskatsaus
sekä ehdotus toimenpiteistä, joilla seurakunnan menoja pyritään karsimaan.
Kirkkoneuvosto antaa ohjeet vuoden 2016 talousarvion laadintaa varten.
Kirkkoneuvosto 3.9.2015 Käydyssä keskustelussa talouspäällikkö totesi,
että vuoden alkupuoliskon perusteella ei voida vielä ennakoida koko vuoden
tulosta, mutta näyttäisi siltä, että asetetun säästötavoitteen saavuttaminen ei
ole helppoa etenkään palkkakustannusten osalta. Tässä vaiheessa olisi
tarpeen ohjeistaa henkilöstöä pidättäytyä hankinnoissa vain välttämättömään
vaikka määrärahoja olisi vielä jäljellä. Lisää säästöpainetta tuo mukanaan
ansioverotulojen alentuminen. Kirkkoherran mielestä tälle vuodelle ei enää
voida tehdä suuria ratkaisuja. Sen sijaan tulevana vuonna vaihtoehtoja on
enemmän saada aikaan muutoksia henkilöstörakenteessa. Pitkään on puhuttu
ostopalvelujen hankkimisesta kiinteistötoimessa ja nyt on tarpeen tehdä
selvitys asiasta. Periaatteeksi hyväksyttiin, että tukipalvelut pyritään
järjestämään ensiksi uudella tavalla ja sen säästöjä haetaan seurakunnallisen
toiminnan puolelta. Vuoden 2016 talousarvio on laadittava siten, että
seurakunnan menot ovat 60.000 vuoden 2014 tasoa alemmat. Tulevaisuuden
seurakunta tarvitsee moniosaajia. Henkilöstö voisi pohtia, miten vapautuvia
tehtäviä voitaisiin jakaa jäljelle jäävien kesken. Edelleen ehdotettiin, että
tulevat toimet perustetaan määräaikaisina.
Kirkkovaltuusto Kirkkoherra yhteenvedossaan totesi, että kolmelle
vuodelle suunniteltu talouden säästötavoitteen toteutuminen näyttää tällä
hetkellä ensimmäisen vuoden osalta epävarmalta. Mitään merkittäviä
muutoksia ja tarpeellisia säästöjä tuskin saadaan aikaan loppuvuoden aikana.
Tulevana vuonna sen sijaan on enemmän mahdollisuuksia. Eläköitymiset ja
tukipalvelujen uudelleen järjestelyt mahdollistavat henkilöstöstrategia
mukaisia järjestelyjä.
Talouspäällikkö esitellessään talousarvion toteutumista vuoden 7 ensimmäisen kuukauden osalta totesi, että toimintatulot ovat edellistä vuotta
paremmalla tasolla lähinnä metsänmyyntitulojen ansiosta. Vertailu on tehty
edellisvuoteen nähden samalta ajalta. Toimintakulujen lisäksi huolta
aiheuttaa verotulojen kasvun tyrehtyminen. Ansioverotuloja on tällä hetkellä
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tilitetty seurakunnalle n. 5 % edellisvuotta vähemmän, yhteisöverotulot ovat
hieman kasvussa tilitystapaan tulleen uudistuksen myötä. Kirkkoneuvosto
antoi loppuvuodelle ja tulevan vuoden talousarvioon oikeasuuntaiset ohjeet.
Tälle vuodelle suunnitellut investoinnit on osittain toteutuneet keskeneräiset
toteutuvat loppuvuoden aikana. Liikehuoneiston kunnostamisen
kustannusten siirto investoinniksi keventää osaltaan painetta vuosikatetta
kohtaan. Käydyssä keskustelussa todettiin, että määrärahojen käyttö pääosin
näyttäsi olevan prosentuaalisesti hallinnassa. Tärkeän’ pidettiin sitä, että
menot on sopeutettava verotulojen mukaan. Tulevia investointeja
Kirkonmäelle ei voida toteuttaa pelkällä velkarahalla.
Lopuksi raportti merkittiin valtuustolle tietoon saatetuksi ja kiitettiin
raportin laatijoita sekä työntekijöitä monipuolisesta toiminnasta.

15 §
Muut asiat
Pakolais- ja turvapaikka-asia. Diakoniatyöntekijä Anneli Palonen selosti
ajankohtaista turvapaikanhakija-asiaa Viitasaaren kannalta. Hän kertoi, että
sosiaalisessa mediassa ja puheluissa on moitteita tullut siitä, että kaupunki ja
seurakunta eivät ole ottaneet vielä kantaa siitä, mitä tehdään pakolaisten hyväksi.
Äänekoskelle ja Saarijärvelle on tulossa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus.
Ainakaan tällä erää Viitasaarelle sellaista ei ole suunnitteilla. Kannanottaminen
asiaan on kaupungin päättäjien asia. Tiedossa on, että eri puolilta maata on
spontaanisti herännyt suurta auttamishalua etenkin vaatekeräyksen muodossa. SPR
ja muut vastuutahot suosittelevat, että nyt odotetaan, mitä tarpeita
turvapaikanhakijoilla todella on. Hätiköinti ei tuota hyvää tulosta. Vaatelahjoitusten
sijaan toivotaan rahallista apua minkä voi ohjata Kirkon ulkomaanavun
kotimaantoiminnan avustustyön tai Kirkkopalvelut Oy:n kautta.
Kirkkovaltuusto totesi, että auttamishalua tällä hetkellä on runsaasti. Odotetaan
naapurikuntien vastaanottokeskusten tilanteen selkiytymistä ja suunnataan apu
mahdollisuuksien mukaan heille. Tärkeää on myös hälventää ennakkoluuloja
maahantulijoita kohtaan. Suhtaudutaan heihin vieraanvaraisesti kuten kristittyjen
kuuluu. Suurin osa kaikista maahanmuuttajista on itse asiassa kristittyjä itsekin. Ei
ole myöskään syytä kokea islaminuskoisia uhkaksi kristillisen kirkon kannalta.
Uskontojen välistä vuoropuhelua ja tietoa pitää lisätä. On hyvä huomata että
esimerkiksi koulun Suvivirttä vastustavat eivät ole yleensä islaminuskoisia vaan
enemmänkin vastustus tulee ateistien ja uskonnottomien puolelta. Päätettiin
tiedottaa Kirkon Ulkomaan Avun ja Kirkkopalvelujen tilinumerot seurakuntalaisille
tiedoksi kotisivujen kautta.
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16 §
Ilmoitusasiat

Ei ollut.
17 §
Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja antaa tiedoksi em. kirkkolain valitusosoituksen ja päätökset,
joista lain mukaan voidaan valittaa.
Kirkkovaltuusto
Puheenjohtaja

Maria Kaisa Aula

Sihteeri Risto Kolari
Pöytäkirja tarkistettu

/

2015

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 16.9.2015
pitämästä kokouksista on yleisesti nähtävänä 29.9. 2015 alkaen
seurakunnan kirkkoherranvirastossa.
Tämä kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.9
– 29.10.2015.
Todistaa Päivi Paananen

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
perusteet
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-4, 13,14

VALITUSOSOITUS
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Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen,
seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
HALLINTOVALITUS
Vaasan hallinto-oikeus, pykälät

5 -12,14

Käyntiosoite
Rantakatu / Kalarannanpuisto
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 010 36 42611
Telekopio 010 36 42760
Sähköposti vaasa.hao@om.fi

Valitusaika
30 päivää

KIRKOLLISVALITUS

Valitusaika

Kirkkohallitus, pykälät 13
PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)

30 päivää

Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
–

valittajan nimi ja kotikunta

–

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
–

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

–

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
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Valitusasiakirjojen toi-

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

mittaminen
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