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Paikka ja aika

Kirkonmäki/Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 24.1.2018 klo17.3021.40

Läsnäolevat jäsenet

Valkeapää Pekka, pj
Aspila Pentti
Hacklin Seija
Hautio Kaisa
Jokela Hanna
Pakalén Olli
Turtiainen Jaripekka
Vartiainen Erkki

Poissaolevat jäsenet

Saario Anne

Muut läsnä olevat

Kurunmäki Pentti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Säiläkivi Paavo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Yliluoma Tapio, talousjohtaja
Långström-Lainio Anne, sihteeri
Nummela Janne, puutarhuri § 5 ja 6 aikana.

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin

Hanna Jokela ja Olli Pakalén

Pöytäkirjan pykälät

§ 1-20

Tarkastus suoritetaan

25.1.2018

Pöytäkirja on
yleisesti nähtävänä

26.1-9.2.2018

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Pekka Valkeapää
Pöytäkirjanpitäjä
Anne Långström-Lainio

Pöytäkirjan tarkastajat

Hanna Jokela

Olli Pakalén

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.1.-9.2.2018
Anne Långström-Lainio
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KN § 1
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Seija Hacklin piti alkuhartauden, jonka päätteeksi veisattiin virsi 600

KN § 2
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina 17.1.2018. Paperinen
esityslista jaetaan kokouksessa.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen
päätösvaltaisuus.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

KN § 3
KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Esitys:

Tarkastusvuorossa ovat Hanna Jokela ja Olli Pakalén.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hanna Jokela ja
Olli Pakalén.

KN § 4
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 5
SISÄLLISSODAN 1918 MUISTOVUODEN VIETTO VIHDISSÄ JA MUISTOKIVEN PYSTYTTÄMINEN SISÄLLISSODAN UHREILLE
Suomi viettää vuonna 2018 sisällissodan 100-vuotis muistovuotta. Sisällissota on Suomen historian traagisin tapahtuma. Veljessota vaati 38 000
uhria, joista 75 % oli punaisia. Vihdissä kuoli noin 200 punaista, lähes
kaikki sodan jälkeisissä teloituksissa ja vankileireillä. Valkoisen puolen
uhrien määrä oli 9. Lisäksi Vihdin maaperällä kuoli punaisen terrorin
tähden 17 Helsingistä kotoisin ollutta valkoista, jotka pyrkivät linjojen
läpi valkoiseen Suomeen.
Vihdin kunta ja Vihdin seurakunta ovat yhdessä valmistelleet sisällissodan muistovuoden viettoa vuoden 2017 aikana. Valmisteluryhmän koollekutsujana on toiminut sivistystoimenjohtaja Marjo Ojajärvi, ryhmään
ovat kuuluneet hänen lisäkseen kirkkoherra Pekka Valkeapää ja museonjohtaja Heidi Tammelin. Valmisteluryhmän työn tuloksena kaikkia
vihtiläisiä kutsutaan tammisunnuntaina 28.1.2018 viettämään oheisen
ohjelman mukaista sisällissodan muistopäivää, liite. Ikään kuin sisällissodan muistamisen arkaluonteisuutta korostaen Vihdissä vietetään
1.2.2018 myös yksityistilaisuutta, jossa muistetaan sodan alkuvaiheen
punaisessa terrorissa Vihdissä kuolleita valkoisia.

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 10.1.2018 tuotiin
esille vuosia sitten tehty aloite sisällisodan muistomerkistä, joka olisi yhteinen sodan molemmille osapuolille. Vihdin kunnan ja seurakunnan on
vakavasti harkittava tällaisen muistomerkin pystyttämistä.
Välittömästi sisällissodan jälkeen pystytettiin eri puolille Suomea hautamuistomerkkejä sodan voittaneen osapuolen uhreille. Hävinneen osapuolen muistomerkit kätkettiin pitkän aikaa metsiin, koska virallinen
taho ei sallinut niiden pystyttämistä. Käänne muistomerkkien pystyttämisessä tapahtui varsinaisesti vasta talvi- ja jatkosodan jälkeen. Tätä nykyä punaisille sodan uhreille on muistomerkkejä yhtä lailla kirkon hautausmailla kuin joukkoteloituspaikoilla.
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KN § 5
Sodissa kaatuneita on muistettu kaatuneiden muistopäivänä kunniakäynnillä sankarihautausmaalla erikseen pystytetyllä muistopaadella. Monissa seurakunnissa kaatuneitten muistopäivänä on laskettu seppeleet
vain talvi- ja jatkosodan muistomerkeille ja jätetty sisällisodan muistomerkkien kukittaminen arkaluontoisena asiana työväenyhdistysten ja vapaussodan perinneyhdistysten huoleksi. Työväenyhdistysten vakiintunut
käytäntö onkin ollut laskea seppeleet vakaumuksensa puolesta kuolleille
vappuna. Sisällissodan uhrien muistaminen kaatuneitten muistopäivänä
on siis ollut näihin päiviin asti arkaluontoinen asia, vaikka muistopäivän
historia kutsuu suomalaisia muistamaan tuona päivänä myös sisällissodan uhreja. Muistopäivän historia alkaa vuodesta 1940. Siihen saakka
Suomen puolustusvoimat olivat viettäneet omaa lippujuhlapäiväänsä
16.5. muistaen sisällissodan päättymistä ja sen valkoisia uhreja. Pyrkien
korostamaan kansallista yhteinäisyyttä marsalkka Mannerheim määräsi
toukokuun 1. päivänä 1940, että toukokuun 16. päivänä on koko maassa
vietettävä kaatuneitten muistopäivää ”nyt päättyneessä sodassa kaatuneiden sankarivainajien sekä myös kaikkien murroskautena vuonna
1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneitten
yhteisenä uskonnollisena muistopäivänä.”
Vihti ja Vihdin hautausmaat muodostavat eräänlaisen poikkeuksen sisällissodassa kaatuneiden muistomerkkien osalta, koska meillä ei ole valkoisen osapuolen muistomerkkiä hautausmailla. Sen sijaan punaisille on
vuonna 1946 pystytetty muistomerkki Vihdin hautausmaalla. Se on pystytetty Otalammen työväenyhdistyksen aloitteesta Vihdin seurakunnan
ja Vihdin kunnan myötävaikutuksella. Punaisille sodan uhreille on sittemmin pystytetty toinenkin muistomerkki Lapikkaannummen teloituspaikalle vuonna 2008. Valkoisille sodan uhreille, jotka olivat etupäässä
ei-vihtiläisiä on olemassa kaksi tienvarsimuistomerkkiä, toinen Nummelassa, Ojakkalantie 5-7 ja toinen Koivissillassa, Pikikuja 7.
Otalammen työväenyhdistyksen kunniapuheenjohtaja, kotiseutuneuvos
ja kirkkovaltuutettu Rauno Pulkkinen teki vuonna 2014 suullisen aloitteen kirkkoherralle, että Vihdin kirkon hautausmaalle pitäisi saada ennen
sisällissodan 100- vuotis merkkivuotta muistomerkki, eräänlainen sovinnon kivi, joka olisi yhteinen muistomerkki sisällissodan kummallekin
osapuolelle. Näin täytettäisiin Pulkkisen mukaan aukko sisällissodan
paikallisessa muistamisessa ja kunnioittamisessa. Yhteinen muistomerkki korostaisi yhteistä kärsimystä ja ymmärryksen hakemista sisällissodan osapuolten välille. Se olisi liennytyksen merkki, jolle voitaisiin
laskea kaatuneitten muistopäivänä yhteinen seppele.
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KN § 5

Rauno Pulkkinen ei ole aloitteessaan Suomen mittapuulla aivan yksin,
koska ainakin Nurmijärvellä on vastaava muistomerkki ja Kotkaan ollaan puuhaamassa tällaista muistomerkkiä. Yhteinen muistomerkki sisällissodan uhreille ei oikein sovi sellaiselle hautausmaalle, jossa jo on
jommankumman tai molempien osapuolten muistomerkkejä, mutta Vihdin tilanteessa tätä ongelmaa ei ole. Muistomerkin pystyttäjinä ja maksajina voisivat olla Vihdin kunta ja Vihdin seurakunta, jotka puolueettomina toimijoina sopivat parhaiten tähän tehtävään. Muistomerkistä tulisi
paitsi kaatuneitten muistopäivän kokoontumispaikka niin myös kynttilän
sytyttämisen paikka jouluna ja muulloinkin, kun vihtiläiset haluavat
muistaa ja kunnioittaa sisällissodan uhreja sekä hakea sen kautta sovintoa menneisyytensä kanssa. Sijoittuessaan nykyisen sankarimuistomerkkialueen läheisyyteen se liittäisi kaikki sotiemme uhrit yhteisen ja
kunnioittavan muistamisen piiriin, johon jo Mannerheim päiväkäskyllään 1940 tähtäsi. Toteutuessaan muistomerkki olisi jatkoa niille sovinnon ja yhteyden pyrkimyksille, jotka toteutuivat jo 20 vuotta sitten, kun
vihtiläiset kokoontuivat Vihdin kirkkoon Sovinnossa kasvamaan juhlaan. Juhla oli kanttori Martti Kilpeläisen aloitteesta syntynyt ja siinä puhuivat paikalliset suurmiehet piispa Leino Hassinen ja ministeri Veikko
Helle. Kolehti kannettiin Lapikkaannummen muistomerkin hyväksi.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvostolle tehdään tiedoksi suunnitelmat sisällisodan muistovuoden vietosta Vihdissä sekä edelleen esittää,
että
1. Vihdin kirkon hautausmaalle pystytetään muistokivi sisällisodan
molempien osapuolien uhreille vuoden 2018 aikana.
2. Vihdin kuntaa pyydetään tekemään kunnanhallituksessa samansisältöinen päätös.
3. Muistokiven hankintakustannuksista vastaavat Vihdin kunta ja Vihdin seurakunta puolittain.
4. Muistokiven suunnittelua varten nimetään työryhmä, johon kutsutaan asiantuntijajäsenten lisäksi kaksi Vihdin kunnan ja kaksi Vihdin
seurakunnan edustajaa, joista tehdään päätös kirkkoneuvostossa ja
kunnanhallituksessa. Työryhmän koollekutsumisesta vastaa kirkkoherra.
5. Muistokiven teksti on pelkistetty, sisältäen ajatuksen 1918 sisällissodan uhrien muistamisesta. Muistokivi on suorakaiteen mallinen ja
materiaali tummaa kiveä. Paikka liitteen mukainen.
6. Muistokivihanke jätetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Vihdin seurakunnan edustajiksi valittiin Rauno Pulkkinen ja Pentti Kurunmäki.
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KN § 6
NUMMELAN SEURAKUNTAKESKUKSEN LÄHISTÖLLÄ OLEVIEN PUIDEN POISTOT
Selvitys maisematyölupahakemuksesta Vihdin kuntaan 20.12.2017
Seurakuntapuutarhuri Janne Nummela on jättänyt talousjohtaja Tapio
Yliluoman valtuuttamana Vihdin kunnalle 20.12.2017 maisematyölupahakemuksen jossa haetaan lupaa yhteensä 41 puun kaatoon Nummelan seurakuntakeskuksen alueella, liite. Puut jotka kasvavat välittömästi
rakennuksen läheisyydessä tulee kaataa kiinteistön kunnossapidon helpottamiseksi ja mahdollisten kiinteistöön kohdistuvien vaurioiden välttämiseksi. Lisäksi on tarkoitus harventaa ison parkkipaikan ja torin välistä puistoa niin, että alispuut poistetaan ja puuryhmiä harvennetaan.
Myös seurakuntakeskuksen asunnon pihasta ja asunnon ja kappelitien
välistä harvennetaan puustoa. Parkkipaikan keskellä oleva puuryhmä
kaadetaan kokonaan. Alueella on myös kaksi selvästi erittäin huonokuntoista puuta, jotka muodostavat selvän turvallisuusriskin alueella
liikkuville, nämä puut tulee kaataa mahdollisimman pian. (Puut tullaan
myymään ja osin vaihtamaan korjuuseen liittyvään työsuoritteeseen).
Tapaaminen kaavoittaja Matti Hultin kanssa on 17.1.2018 klo 13.00
Nummelassa. Kaavoittaja kertoi, että kaavan toteutuessa alueelta tultaisiin kaatamaan huomattavasti enemmän puita kuin nykyisessä maisematyölupahakemuksessa on esitetty kaadettavaksi.
Esitys:

Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy 41 puun
kaatamisen Nummelan seurakuntakeskuksen lähistöltä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 7
VIHDIN SIUNAUSKAPPELIN PURKAMINEN
Vihdin siunauskappeli, liite on valmistunut vuonna 1958.
Siunauskappelin on suunnitellut arkkitehti Mikael Nordenswan (19041986). Vihdin siunauskappeli sijaitsee Vihdin hautausmaalla Vanhalan
kylässä. Rakennus sijaitsee Vihdin hautausmaa nimisellä kiinteistöllä,
jonka kiinteistötunnus on 927-448-2-95.
Vihdin siunauskappeli rakennuksen koko on n. 260 m2 ja n. 1352 m3.
Evankelisluterilaisten seurakuntien siunauskappelit ovat kirkkolain tarkoittamia kirkollisia rakennuksia (KL 14 luku 2 §). Seurakunnat pyytävät Museoviraston lausuntoa kirkollisen rakennuksen olennaisista muuttamisista, purkamisista tai sen käyttötarkoituksen muutosta koskevista
suunnitelmista, kun rakennus on suojeltu tai sen käyttöön ottamisesta on
kulunut vähintään 50 vuotta (KL 14 luku 5a §). Kirkollisen rakennuksen
purkamista koskeva kirkkovaltuuston päätös on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistön nykytila
Vihdin siunauskappelin rakennustekninen tila on tehtyjen kuntotutkimusten, sisäilmatutkimusten ja käyttökartoitusten mukaan huonompi
kuin välttävä.
Sisäilmari Oy:n kesäkuussa 2016 tekemien kartoitusten, liite mukaan rakenteissa on niin paljon home-, kosteus ym. vaurioita että se päätettiin
syksyllä 2016 asettaa käyttökieltoon koska henkilökuntakin oli siellä
työskenneltyään saanut terveyttä vaarantavia hengitystie ym. oireita.
Museovirasto antoi helmikuussa 2017 Vihdin seurakunnan pyynnöstä
lausunnon Vihdin siunauskappelin purkamisesta, liite.
Museovirasto ja Kirkkohallitus ovat edellyttäneet, että Vihdin siunauskappelissa tehdään laaja rakenteiden kuntotutkimus purkamis- tai korjauspäätöksen tueksi.
Kesällä 2017 Vahanen rakennusfysikka Oy:n tekemän laajan kuntotutkimuksen, liite perusteella rakennuksen vauriot vaativat laaja-alaista
korjausta johon päätelmään myös Rakentajain insinööritoimisto Oy
(RIT), liite oli tullut omassa arviossaan.
Sisiäilmatutkimus Elisa Aattela Oy:n sisäilmamittausten, liite mukaan
salin sisäilma ei ollut myrkyllistä, mutta sakastin, omaistenhuoneen ja
ruumishuoneen ilma sitä puolestaan oli. Ruumishuoneen lattiamateriaalit sisälsivät raja-arvot ylittävän määrän haitta-aineita. Rakenteissa on
PAH yhdisteitä sisältäviä materiaaleja ja omaisten huoneen lattian alusen
puurakenteet olivat lahot jne.
Siunauskappelin peruskorjauksen kustannuksiksi oli arvioitu n. 1.2 miljoonaa euroa arvonlisäverollisena.
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KN § 7
Kiinteistön toimivuus
Nykyisessä muodossaan kappelin tilat eivät vastaa nykyajan tarpeita
WC-tilojen, henkilökunnan tilojen ja ruumishuoneen osalta.
Rakennuksen käyttökustannukset (lämmitys, siivous, valaistus, kiinteistönhoito jne.) ovat kalliit verrattuna uudisrakennuksiin, kun esim. lämmitystä ei voida säätää ja laskea käytön mukaan mm. rappauksen säilyttämisen vuoksi (puurimoituksen päälle lyöty kalkkirappaus).
RIT:n laatimien korjausehdotusten laatimisen yhteydessä kävi selväksi,
että nykyisiin tiloihin on lähes mahdotonta saada toimivia tilaratkaisuja,
vaadittavia inva wc:tä ja toimistotilaa jne. sekä mahduttaa nykyisen ruumishuoneen tiloihin toimivat tilat ruumishuoneeksi
ja henkilökunnan tiloiksi.
Korjauksella ei saavuteta toiminnallisia tai taloudellisia hyötyjä
Kaikki tarvittavat muutokset vaatisivat raskaita rakennekorjauksia, tilamuutoksia, uudisrakentamista sekä ruumishuoneen osalta sekä salin ja
julkisivujen osalta niin paljon, että tarvittavien korjausten ja muutosten
jälkeen säilytettävää alkuperäistä arkkitehtuuria jäisi jäljelle merkittävästi vähemmän. Lisäksi rakennuksen koko tekniikka tulisi uudistaa ja
sen sovittaminen vanhaan rakenteeseen nykyaikaisia kanavakokoja ja
lämmön talteenottoa vaativalla tekniikalla varustettuna ei käytännössä
onnistu piilottamalla vanhoihin rakenteisiin ja kellaritiloihin, vaan pitäisi
rakentaa lisätilaa. Rakennuksen päivittäminen myöskään nykyisiä nollaenergiavaatimuksia vastaavaksi ei onnistu, koska siihen vaaditaan uudistetun LVIA-tekniikan lisäksi paremmat(paksummat) eristykset vaipparakenteeseen sekä riittävä tiiveys.
Laajasta ja kallista korjauksesta huolimatta rakennus on edelleen perusrakenteiltaan vanha ja sen kokonaiskäyttöiäksi ei voida laskea 100
vuotta joka nykyisiltä uusilta julkisilta rakennuksilta vaaditaan.
Kokonaisuuden kannalta säilyttämiseen tähtäävällä laajalla korjauksella
ei voida saavuttaa rakennukselle edullisia käyttökustannuksia verrattuna
uudisrakennukseen, ei saavuteta uudisrakennuksen tuomaa pitkää käyttöikää, ei saavuteta rakennuksen kokonaisvaltaista rakennushistoriallista
säilyttämistä eikä rakennuksen hyvää nykymääräykset huomioon ottavaa toimivuutta.
Koska rakennus ei ole merkittävä kansallinen muistomerkki joka vaatisi
kokonaisvaltaista suojelua, vaan on Vihdin seurakunnan toimintaa palveleva siunauskappeli ensisijaisesti, tulisi sen täyttää toiminalliset ja seurakunnan talouteen perustuvat tarpeet sakraalirakennuksena, mutta ei
kansallisena muistomerkkinä 1960 luvun arkkitehtuurista ja
rakennustekniikasta.
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KN § 7
Vihdin seurakunnan talousnäkymät

Vihdin seurakunnan talousennusteet perustuvat seuraaviin oletuksiin
-

Verotulot laskevat noin 2 % vuodessa.
Henkilöstö vähenee noin yhden henkilöstövuoden verran vuodessa
ja palkkojen yleiskorotukset ovat n. 1 % vuodessa.
Seurakunnan perimiä maksuja korotetaan n. 2,5 % vuodessa
Tarvikkeiden ja palvelusten hinnat nousevat n. 1 % vuodessa.
Vuosittaiset investointimenot n. 300 000 – 500 000 e / v

Huolimatta siitä, että henkilöstöä vähennetään ja investoinneissa keskitytään vain kaikkein tärkeimpiin kohteisiin muuttuu Vihdin seurakunnan
talous alijäämäiseksi ennusteen mukaan v. 2023. Taseessa olevat ylijäämät on kulutettu loppuun noin 10-12 vuoden kuluessa. Seurakunnan rahavarat ovat kulutettu loppuun noin 15 vuoden kuluessa ilman talouden
tasapainotustoimenpiteitä.
Talouden suunnan kääntämiseksi ja toiminnan rahoittamiseksi Vihdin
seurakunta on arvottanut kaikki omaistamansa rakennukset ja kiinteistöt.
Rakennukset ja maa-alueet on laitettu kolmeen koriin. 1) säilytettävät
rakennukset ja maa-alueet 2) myytävät /purettavat rakennukset ja maaalueet ja 3) lisäselvityksiä vaativat rakennukset / maa-alueet. Kolmannen
korin rakennukset ja maa-alueet siirtyvät koreihin 1 tai 2 sen jälkeen kun
lisäselvitykset mm. rakennusten kuntoarvioista valmistuvat.
Vihdin siunauskappeli on laitettu purettavien rakennusten koriin kirkkovaltuuston 13.12.2017 § 61 päätöksellä.
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KN § 7
Kiinteistöjen myynnillä ja tonttien kaavoituksen avulla seurakunta saa
lisävaroja erityisesti välttämättömien rakennusten kuten kirkon ja seurakuntakeskuksen korjaus ja ylläpitokuluihin. Luopumalla niistä rakennuksista, joita seurakunta ei välttämättä tarvitse toimintaansa säästää
seurakunta pidemmällä tähtäimellä satoja tuhansia euroja vuodessa kun
rakennusten korjauksiin ja ylläpitomenoihin ei kulu niin paljon rahaa.
Kirkkovaltuuston 13.12.2017 tekemä päätös, myydä rakennuksia/huoneistoja ja luopua ylläpitämästä sellaisia rakennuksia, joita toiminnassa
ei välttämättä tarvia, säästää seurakunnan varoja seuraavan kymmen
vuoden aikana arviolta n. 2,5 miljoonaa euroa. Tämä säästynyt rahamäärä turvaa osaltaan seurakunnan perustehtävän toteuttamista ja parantaa talouden näkymiä.
Vihdin seurakunta on laatimassa myös henkilöstöstrategiaa, jossa huomioidaan seurakunnan toiminta, jäsen- ja talouskehitys.
Vihdin seurakunnalla ei ole taloudellisia edellytyksiä korjata Vihdin siunauskappelia entiselleen kun taloutta tarkastellaan pidemmällä ajanjaksolla. Siunauskappelin korjaus n. 1,2 miljoonalla eurolla tarkoittaisi
käyttökulujen kasvun ja sijoitustuottojen vähentymisen kautta sitä, että
muiden rakennusten ylläpitoon jäisi vähemmän varoja ja seurakunnan
toimintamenoja olisi pienennettävä. Käytännössä henkilöstöä olisi vähennettävä vielä enemmän mitä jo nykyiset talousennusteet edellyttävät.

Vaihtoehto Vihdin siunauskappelin korjaukselle
Edellä mainitun perusteella Vihdin seurakunnan kannattaa sijoittaa
varoja ennemmin 100:ksi vuodeksi rakennettavan uuden monitoimikappelirakennuksen rakentamiseen, jossa voidaan ottaa kaikki
nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet huomioon edullisilla elinkaarikustannuksilla ja kunnioittaa arkkitehtuurissa myös nykyisen kappelirakennuksen pyhyyttä ilmentävää muotokieltä.

Esitys:

Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunta hakee purkuluvan
Vihdin siunauskappelin purkamiseksi Vihdin kunnalta ja
aloittaa hankesuunnitelman uuden monitoimikappelin rakentamiseksi.
Asia annetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja alistetaan
Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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KN § 8
RIUTTARANNAN LEIRIKESKUKSEN VANHAN PÄÄRAKENNUKSEN PURKAMINEN
Riuttarannan leirikeskuksen vanha päärakennus on tehty alun perin
vuonna 1967. Rakennus sijaitseeVihdissä Moksin kylässä Moksijärven
rannalla Pappila nimisellä tilalla.
Tilan kiinteistötunnus on 927- 434 – 1 – 137.
Rakennuksen koko on n. 230 m2 ja n. 765 m3.
Rakennusta on korjattu useaan otteeseen vuosien varrella.
Viimeisin suurempi korjaus tehtiin vuonna 2011.
Leirikeskuksen vanhan päärakennuksen sisäilma ja kosteustekninen tutkimus tehtiin 21.9.2016 ja tutkimusraportti valmistui 12.10.2016, liite.
Vanhassa päärakennuksessa todettiin laajoja kosteus- ja homevaurioita.
Todetut vauriot heikentävät sisäilman laatua ja ylittävät asumisterveysasetuksen mukaisen toimenpiderajan.
Rakennus on asetettu käyttökieltoon syys-lokakuun 2016 vaihteessa.
Rakennuksen sisäilmasta piti ottaa vielä varmennukseksi ilmanäyte
Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy:n toimesta, mutta Elisa Aattela totesi syksyllä 2017 rakennukseen mentyään, että näytteitä on turha
ottaa, koska sisäilmaongelmat olivat jo aistivaraisesti niin selvästi todettavissa, että näytteiden otto ei ole taloudellisesti perusteltua.
Kirkkovaltuusto keskusteli talousarvion lähetekeskustelussa 10.10.2016
rakennuksen korjaamisesta. Todettiin, että rakennusta ei kannata korjata.
Uuden vastaavankokoisen kesäkäyttöisenkin rakennuksen rakentamisen
kustannusarvio on vähintään 300 000 – 400 000 euroa. (Kustannukset
arvioitu rakennusliike Vihdin Pientalot Oy:n toimesta syksyllä 2016.).
Rippikouluopetukseen tarvitaan luokkahuoneen lisäksi pienryhmätiloja.
Nykyisessä vanhassa päärakennuksessa on tilat luokkahuoneelle ja
pienryhmille sekä suihku- ja wct-tiloja. Rantasaunan luokkahuone ei
ole rippikouluvastaavien näkökulmasta riittävän hyvä / suuri myös
pienryhmätyöskentelyyn.
Kinteistötyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 1.11.2016 ja esitti
kannanottonaan seuraavaa:
Vanhan päärakennuksen kosteusongelmista johtuva rippikoulutyön
luokkatilojen puute olisi ratkaistava ensisijaisesti nykyisiä tiloja hyödyntämällä (rantasaunan luokkatila). Uuden rakennuksen rakentaminen
edellyttäisi leirikeskuksen käyttöasteen nostamista ja rakennuksen käyttöä myös talviaikaan. Nykyisten näkymien valossa rakennuksella ei olisi
käyttöä talviaikaan.
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KN § 8
Syntyneiden lasten määrä on laskussa ja nyt näyttää siltä, että rippikoululaisten määrä laskee merkittävästi 10 vuoden kuluttua. Tällä hetkellä
olisi siis rippikoulujen opetus hoidettava joko väliaikaistiloissa tai leirikeskuksen muissa rakennuksissa.
Leirikeskuksen vanha päärakennus ei ollut käytössä kesällä 2017.
Siellä järjestettäväksi tarkoitetut rippikoulut pidettiin leirikeskuksen
rantasaunalla ja Ramirent Finland Oy:tä vuokratussa parakissa.
Parakin vuokra oli 5 kuukauden ajalta 14 670 euroa (sis. alv).
Vuokraparakki voisi jatkoa ajatellen olla noin kolmanneksen pienempi.
Seurakunnalle on edullisempaa vuokrata luokkahuone- pienryhmätiloja
jatkossakin kuin rakentaa uusi rakennus tai korjata vanhaa.

Esitys:

Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunta hakee purkuluvan
Riuttarannan vanhan päärakennuksen purkamiseksi Vihdin kunnalta.
Kesän 2018 rippikouluja varten vuokrataan luokkatilaparakki ja
rippikouluopetuksessa hyödynnetään myös leirikeskuksen rantasaunaa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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KN § 9
TILINPÄÄTÖKSEN 2017 ENNAKKOTIETO
Vuoden 2017 tilikauden tulosennuste on n. 114 000 euroa tappiollinen
(tilanne 16.1.2018). Vuonna 2016 vertailukelopoinen tilikauden tulos oli
n. - 87 000 euroa. Tulos heikkeni siten n. 27 000 euroa vuodesta 2016.
Tilikauden tulosta heikensi erityisesti Riuttarannan leirikeskuksen majoitus- ja keittiötilojen korjauskulut sekä rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimusten kulut. Leirikeskuksen korjauskulut n. 444 000 euroa katsottiin vuosikorjauskulun luonoisiksi vaikka summa olikin Vihdin seurakunnan talousarvioon nähden isohko.
Seurakunta ei myynyt sijoitusrahastoja tai osakkeita, jolloin sijoitustuottoja tuli v. 2017 n. 50 000 euroa vähemmän mitä talousarviossa oli arvioitu. Tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden alijäämä on vuonna 2017
n. 28 000 euroa.
Tilikauden alijäämä on huomattavasti pienempi kuin mitä kirkkovaltuuston 13.12.2017 olleessa kokouksessa arvioitiin. Tällöin alijäämää näytti
tulevan jopa 280 000 euroa. Taloustilanne oli parempi sillä valtionvarainministeriö muutti joulukuussa seurakuntien verotulojen ennakkomaksujen jako-osuutta, jolloin verotuloja kertyi Vihdin seurakunnalle
n. 60 000 euroa arvioitua enemmän. Tarvikkeiden ja palvelujen ostoja
oli joulukuussa 2017 paljon ennakoituva vähemmän. Vuoden 2016 joulukuun menoihin verrattuna menoja oli n. 200 000 euroa vähemmän
Alustava tuloslaskelma (v. 2016 luvuista vähennetty vok)

Toimintatuottoja noin
Toimintakuluja noin
Toimintakate n.
Verotulot ja valtiorahoitus
Muut rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Poistoeron vähennys
Tilikauden ali jäämä

2017
2016
522 000
661 000
5 602 000 5 599 000
- 5 080 000 - 4 938 000
5 916 000 6 034 000
- 536 000
- 551 000
300 000
545 000
- 414 000
- 632 000
- 114 000
- 87 000
+ 86 000
+ 86 000
- 28 000 € - 1 000 €

Esitys:

Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vuoden
2017 tilinpäätöksen ennakkotiedon.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 10
VUOKRIEN TARKISTUKSET

Esitys:

Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset
vuokrien korotukset 1.4.2018 alkaen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Olli Pakalén poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi.

KN § 11
HENKILÖSTÖSTRATEGIA VUOSILLE 2018-2020
Vihdin seurakunnalla on edelleen voimassaoleva henkilöstöstrategia
vuosille 2009-2020. Se vaatii kuitenkin päivitystä mm.
toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten tähden.
Kirkkolaki ja kirkkojärjestys henkilöstöstrategian perustana
Henkilöstöstrategian tekemisen yhteydessä on otettava huomioon kirkon
oma itseymmärrys sille kuuluvista tehtävistä ja niistä viroista / työsuhteista, joita tarvitaan näiden tehtävien suorittamiseen. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys toimivat tässä suhteessa osviittana antaen joillekin viroille ja
työsuhteille ensisijaisen painoarvon. Seurakunnissa on virka ja- työsopimussuhteisia työntekijöitä (KL 6:1), jotka työskentelevät joko varsinaisessa hengellisessä työssä tai tukevat omalla työllään kirkon hengellistä
työtä. Lisäksi seurakunnilla on vastuullaan Suomessa hautausmaiden
hoitaminen sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien kirkkorakennusten
ylläpito. Kaikkia näitä toimintoja ja niihin kuuluvia virkoja ja työsuhteita
seurakunta pitää yllä ensisijaisesti julkisoikeudellisen yhteisön keräämin
kirkollisverovaroin ja valtion talousarvio määrärahoista maksettavalla
rahoituksella hautaustoimen menoihin, väestökirjanpidon tehtäviin ja
kulttuurihistoriallisten arvokkaiden rakennusten ja irtamiston ylläpitoon.
Seurakunnan tehtävät on määritelty Kirkkolain 4. luvun 1 §:ssä ja Kirkkojärjestyksen 2-4 luvuissa. Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta
huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä
muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.
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KN § 11
Seurakunnassa tulee olla Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka, KJ 6:1. Tässä yhteydessä ei mainita lapsi- ja
perhetyöhön sekä nuorisotyöhön liittyviä virkoja, mutta toisaalla Kirkkojärjestyksessä mainitaan, että seurakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten
seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän
hoitamisesta, KJ 3:2. Tätä varten seurakunnassa on ko. virkoja.

Kirkkolaki ja kirkkojärjestys puhuvat vain niukasti muista kuin seurakunnan hengellisen toiminnan viroista ja työsuhteista. Historiallisten
syiden tähden taloushallinnon keskeisimmän viran, talouspäällikön/ talousjohtajan virasta on vain tähän virkaan viittaavia mainintoja Kirkkojärjestyksessä: ”Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto…ja taloudesta vastaava viranhaltija, KJ 15:5,4.
Henkilöstöstrategian laadittaessa on huomiotava ja otettava kantaa
ainakin seuraaviin asioihin:
Vihdin seurakunnalla on voimassa oleva toimintastrategia: Uskomme
Hyvään 2018-2020. Se on pelkistetty strategia, jossa on kaksi painopistealuetta: Jäsenyyden vahvistaminen ja hyvä viestintä. Arvojamme ovat:
Ilosanoma, rakkaus ja armo. Uskomme, että toteutuessaan strategiamme
johtaa siihen, että Vihdin seurakunta on vetovoimainen yhteisö, johon
sen jäsenet haluavat kuulua ja jonka keskellä he haluavat elää todeksi
omaa kristillisyyttään. Toinen strateginen dokumentti, jolla on suora vaikutus henkilöstöstrategiaan on vuonna 2017 valmistunut kiinteistöstrategia, jossa linjataan meille välttämättömät kiinteistöt ja ne kiinteistöt,
joista olemme valmiita ajan oloon luopumaan.
Henkilöstömenot ja ylläpidettävä kiinteistömassa ovat seurakunnan suurimmat vuotuiset menot muodostaen noin 90 % kaikista menoista. Henkilöstöstrategiaa laadittaessa on kysyttävä millaisella henkilöstömäärällä
me pystymme toteuttamaan sen perustehtävän joka meillä on. Toimintaan tarvitaan tiloja ja on kysyttävä, mitkä ovat toimintaan riittävät tilat.
Usein tässä yhteydessä on esitetty se ajatus, että jos vastakkain asetetaan
kaksi suurinta menoerää kiinteistöt ja henkilöstö, niin ensin leikataan
kiinteistökuluista ja vasta sen jälkeen vähennetään henkilöstöä. Henkilöstömenojen osuuden tulisi olla noin 60 % seurakunnan toimintakuluista.
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KN § 11
Seurakunnan jäsenkehitys on ollut jatkuvasti laskeva usean vuoden ajan
suhteessa kunnan väkilukuun ja vuodesta 2013 lähtien absoluuttisesti
laskeva, vuotuinen jäsenmäärän menetys on ollut yleensä vähintään yhden prosenttiyksikön luokkaa. Vuoden 2008 lopussa kirkkoon kuului
80,4 % vihtiläisistä ja vuoden 2017 lopussa vähän alle 70 %. Tämä kehityskulku merkitsee arvion mukaan verotulojen jatkuvaa absoluuttista
laskemista vuodesta 2017 alkaen, liite.
Laskevan jäsenkehityksen ja sitä seuraavan verotulojen putoamisen johdosta Vihdin seurakunnan on pystyttävä säästämään henkilöstömenoissa
noin 25 % seuraavan 10 vuoden aikana. Henkilöstön määrä on kasvanut
henkilöstötyövuosina mitattuna aina vuoteen 2016 asti ollen silloin 77,5
henkilöstötyövuotta. Sen jälkeen on alkanut laskeva kehityssuunta, joka
johtuu siitä, että joitakin virkoja on lakkautettu ja uusia työsuhteita ei ole
perustettu. Eteenpäin katsovassa horisontissa näyttäisi siltä, että lähivuosien henkilöstövähennykset hoituvat ainakin osittain eläköitymisten
kautta, koska ne osuvat sopivasti niin toimintaan kuin tukipalveluihinkin, liite. Joka tapauksessa meidän on arvioitava työvoiman vähentämistä tulevaisuudessa myös silloin, kun työ tai- virkasuhde jää haettavaksi tai pahimmassa tapauksessa yt- neuvottelun kautta. Työvoiman vähentämisessä on aina pidettävä mielessä monialainen perustehtävä, että
se tulisi vähennysten jälkeenkin vielä hoidetuksi.
Henkilöstöstragiaa laadittaessa on mietittävä seurakunnan ensisijaisia
tehtäviä. Tässä yhteydessä on nostettu esille esimerkiksi se, kannattaako
seurakunnan työskennellä sellaisella alueella, jolla on jo toimijoita muualla yhteiskunnassa. Esimerkiksi iltapäiväkerhoja järjestävät monet eri
tahot ja voisiko meidän tehtävämme olla pitämässä esim. hartaushetkiä
toisten toimijoiden kerhoissa sen sijaan, että järjestämme näitä kerhoja
itse.
Virkojen ja tehtäväalueiden yhdistäminen on ollut pienten ja vähävaraisten seurakuntien ratkaisu. Tällä ratkaisulla ylläpidetään seurakunnan toiminnan kannalta keskeisiä toimintoja ainakin minimissään. Meidän on
tarkattava tulevina vuosina tällaisten virkaratkaisujen käyttöönottoa.
Meidän on ratkaistava se, missä määrin käytämme tulevaisuudessa ostopalveluja erityisesti tukipalveluissa vai keskitymmekö hoitamaan esimerkiksi kiinteistöjä omana työnä.

_________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien merkinnät
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

VIHDIN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Sivu

Kirkkoneuvosto 1/2018
24.1.2018
17
______________________________________________________________________________

KN § 11

Hyvin voipa seurakunnan henkilöstö on seurakunnan suuri voimavara.
Koulutettu, virkeä ja työhön innokkaasti suhtautuva henkilöstö saa ihmeitä aikaan. Perustehtävämme suorittaminen on myös mitä suurimmassa määrin kiinni seurakuntalaisista joiden kanssa yhdessä hoidamme
seurakunnan perustehtävää niin hallinnossa kuin ihmisten keskellä.
Olemme luoneet viimeisen kymmenen vuoden aikana seurakuntaan hyvin toimivan lähiesimiesjärjestelmän, joka ei ole raskas. Organisaation
rakennetta on kuitenkin seurattava ja pidettävä huolta siitä, että se toimii
hyvin niin työyhteisössä kuin luottamushenkilöiden kanssa.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto käsittelee henkilöstöstrategiaa
vuosille 2018-2020 ja antaa sen jatkovalmistelua varten tiedoksi johtoryhmälle, seurakunnan henkilöstöä edustavalle yhteistyötoimikunnalle
ja kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto käy henkilöstöstrategiasta seuraavassa kokouksessaan lähetekeskustelun.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 12
MÄÄRÄAIKAISEN ERITYISAMMATTIMIEHEN VALINTA

Vihdin seurakunnalla on runsaasti rakennusten isompia ja pienempiä
korjaustarpeita. Seurakunnalla oli muutama vuosi sitten oma rakennusalan ammattilainen, joka pystyi tekemään pienempiä korjaustöitä.
Henkilön siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen lakkautti seurakunta
kiinteistötyöntekijän toimen. Tarkoitus oli, että seurakunta käyttää rakennusyrityksiä pienissäkin korjaus- ja huoltotöissä tarpeen mukaan.
Rakennusten korjaus- ja huoltotöiden osittainen ulkoistaminen ei ole toiminut kaikilta osin hyvin. Urkoitsijoita on välillä vaikea saada pieniin
remonttikohteisiin ja hankkeiden kilpailutukseen kuluu töiden laajuuteen nähden paljon aikaa. Seurakunnan tekninen isännöitsijä on yhdessä
kiinteistöpäällikköpalvelujen tuottajan RIT Oy/Ari Saarinen kanssa listannut niitä ajankohtaisia pienempiä kiinteistötöitä, joita seurakunnan
oma erityisammattimies voisi tehdä, liite.
Vihdin seurakunnan talousjohtaja ja tekninen isännöitsijä ovat neuvotelleet vihtiläisen Ilkka Kalevi Forsmannin s. 21.9.1956 kanssa siitä,
että Ilkka Forsman aloittaisi Vihdin seurakunnassa erityisammattimiehen työsopimussuhteisen tehtävän noin kahden ja puolen vuoden
ajaksi. Ilkka Forsman on valmistunut vuonna 1973 ammattikoulusta rakennusammattimieheksi ja hänellä on mm. VTT:n hyväksymä vesierityssertifikaatti. Työkokemusta erilaisista rakennusalan töistä Ilkka
Forsmannille on kertynyt n. 45 vuoden ajalta. Ilkka Forsman on tehnyt
satunnaisesti aikaisemminkin Vihdin seurakunnalle töitä ja hän on
osoittautunut sekä ammattitaidoltaan että käytökseltään erinomaiseksi.
Henkilö voidaan ottaa työsuhteeseen ilman julkista hakua. Työsopimussuhteisten henkilön rekrytointitavan harkitsee työnantaja.
Esitys:

Talousjohtaja esittää, että Ilkka Kalevi Forsman s. 21.9.1956 valitaan
Vihdin seurakunnan määräaikaiseksi työsopimussuhteiseksi
erityisammattimieheksi ajalle 1.1.2018 – 30.4.2020.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 vähimmäispalkan mukaan.
Työntekijän lähiesimiehenä toimii seurakunnan tekninen isännöitsijä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 13
SIVUTOIMILUPAHAKEMUS/LOTTA SAINE
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Lotta Saine on anonut sivutoimilupaa työskennelläkseen 20 tuntia kuukaudessa seksuaalikasvattajana
oman työn ulkopuolella, liite.
Sivutoimesta säädetään KL 6:30 mm. seuraavaa: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta
viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen
harjoittamista. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään eikä se saa haitata tehtävän asianmukaista hoitamista.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää Lotta Sainen sivutoimesta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Lotta Sainelle sivutoimiluvan 20h/kk kolmeksi
vuodeksi.
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KN § 14
LÄSNÄOLOJÄSENEN NIMEÄMINEN MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTYÖN JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI 2018-2019
Vihdin seurakunta kuuluu Uudenmaan kehitysvammaistyön yhteisliittymään, jota hallinnoidaan Mäntsälän seurakunnan alaisessa johtokunnassa. Vihdin seurakunnalla ei ole vuosina 2018-2019 johtokuntapaikkaa ko. hallintoelimessä, mutta kirkkoneuvosto voi nimetä johtokuntaan
läsnäolojäsenen.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto nimeää läsnäolojäsenen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan vuosiksi 20182019.

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi Olli Pakalénin läsnäolojäseneksi Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan vuosiksi 2018-2019.

KN § 15
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 10.1.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan kirkkoneuvosto huolehtii
kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Kirkkolain 10 luvun 6,1 §:n mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että
kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee
valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkovaltuuston 10.1.2018
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene
valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 16
JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN VIHDIN VANHAINKOTISÄÄTIÖN
HALLITUKSEEN KAUDELLE 2018 – 2020

Vihdin Vanhainkotisäätiön 12.4.2000 vahvistettujen sääntöjen mukaan
”Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käyttämisestä määrää
sen hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) Vihdin seurakunnan jäsentä.
Hallitukseen valitsee Vihdin seurakunta kolme jäsentä, Vihdin kunta
kolme jäsentä sekä säätiön hallituksen kolmeksi vuodeksi nimeämät
kolme yleishyödyllistä rekisteröityä yhdistystä kukin yhden jäsenen”
(säätiön säännöt 5,1 §).
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja seurakunnan edustajista ovat erovuorossa Iiris Anttonen ja varajäsen Seija Leimuvaara. Vihdin Vanhainkotisäätiö on pyytänyt valitsemaan edustajat erovuoroisten
tilalle kaudeksi 2018-2020, liite.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen Vihdin Vanhainkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2018-2020.

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi jäseneksi Iris Anttosen ja varajäseneksi Seija
Leimuvaaran Vihdin Vanhainkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi
2018-2020.
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KN § 17
SIVUTOIMILUPA-ANOMUS JA OIKEUS OSALLISTUA TYÖAJALLA KIRKON YHTEISISSÄ TOIMIELIMISSÄ
Talousjohtaja Tapio Yliluoma on anonut 24.1.2018 päivätyllä kirjelmällä sivutoimilupaa ja oikeutta osallistua kirkon yhteisten toimielinten
työskentelyyn, liite. Sivutoimessaan Yliluoma analysoisi seurakuntien
taloustilanteita ja yhteisissä toimielimissä hän osallistuisi puheenjohtajana seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan kokouksiin
(myönnetty lupa Kn 2.3.2017), kirkon hallintovirkamiehet ry:n hallituksen toimintaan sekä Espoon ja Turun arkkihiippakunnan työryhmien
työskentelyyn palkallisesti työajalla. Lisäksi Yliluoma liittää hakemukseensa anomuksen osallistumisesta maanpuolustuskurssille työajalla.
Sivutoimesta säädetään KL 6:30 mm. seuraavaa: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta
viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen
harjoittamista. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään eikä se saa haitata tehtävän asianmukaista hoitamista.
Viranhaltijan osallistumisesta kirkon toimielinten työskentelyyn työajalla säädetään KirVestes 85§: ssä, että kalenterivuodessa näin voi tapahtua 30 päivää kalenterivuodessa palkallisesti.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto myöntää anomuksesta Tapio
Yliluomalle:
1) oikeuden osallistua työajalla palkallisesti Kirkon hallintovirkamiesten hallituksen tehtäviin sekä hiippakunnallisten työryhmien toimintaan.
2) sivutoimen harjoittamiseen anomuksen mukaisesti noin 180 tuntia
vuodessa ja 15 tuntia kuukaudessa.
3) maanpuolustuskurssille 16.-20.4.2018 työajalla.
Ko. oikeudet ja sivutoimi myönnetään kolmeksi vuodeksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 18
PALKANTARKENNUS/ PÄIVI TAPANINEN, LOTTA SAINE JA KAIJU HIMANEN
Kirkkoherra on käynyt alaistensa Päivi Tapanisen, Lotta Sainen ja Kaiju
Himasen kanssa KirVesTes:n mukaiset esimies/työntekijäkeskustelut,
joissa on arvioitu kunkin työntekijän työn vaativuuden muuttumista vuoden 2018 alusta. Työn vaativuuden lisääntyminen antaa aiheen palkan
korottamiseen.
Diakoniajohtaja Päivi Tapaninen on suorittanut työnantajan päätöksellä
psykoterapeutin koulutuksen. Tutkinto on valmistunut 20.12.2017, liite.
Tapaninen pystyy antamaan lyhytterapiaa varattomille diakonia-asiakkaille ilmaiseksi.
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaajaja Lotta Saine on suorittanut työnantajan päätöksellä seksuaalikasvatuskoulutuksen, joka antaa valmiudet
opettaa, ohjata ja antaa terapiaa seksuaalikysymyksissä Vihdin seurakunnassa ja laajemminkin hiippakunnassa. Koulutus on suoritettu
13.12.2017, liite.
Kaiju Himanen on ottanut kirkkoherran päätöksellä hoidettavakseen
Vihdin seurakunnan ruotsinkielisen työn 1.1.2018 alkaen.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto myöntää Päivi Tapaniselle,
Lotta Sainelle ja Kaiju Himaselle 200 euron palkanlisän peruspalkkaan
työn vaativuuden kasvamisen johdosta 1.1.2018 alkaen takautuvasti.

Päätös:

Esitys jätettiin pöydälle.
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KN § 19
ILMOITUSASIAT
1. Vihdin rakennusperinneyhdistyksen säännöt ja toimintaohje, liite
2. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1
3. Sisällissodan muistopäivän 28.1.2018 ohjelma.
Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuiksi.

Päätös:

Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saatetuiksi.

KN § 20
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös:

Puheenjohtaja antoi § 20 mukaisen valitusosoituksen ja päätti
kokouksen kello 21.40.
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Vihdin seurakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
24.1.2018

Pöytäkirjan pykälä
20

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös
koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:

1-4, 7,9,11, 15,18-20

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

5,6,8,10,13,14,15,16

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 5 kohdan, (virkaehtosopimuslaki asiat)
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 9 kohdan, (varoitus)
3. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 10 kohdan, (terveystietojen antaminen)
4. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n, (virantoimituksesta pidätys)
5. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, (hallinnon sisäinen määräys tehtävän tai toimenpiteen suorittamisesta)
6. kirkkolain 6 luvun 72 §:n, (viranhaltijan yhdistyksen oikeus laittaa asia vireille)
7. hallintolain 53 d §:n (hallintokanteluasian ratkaisu) tai
8. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikeudenkäymiskaari 1:1 § 12
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 €, 150.000 € (rakennusurakat) (tavarat –ja palvelut), 300 000 € Hankintalain liitteen E515 kohdassa tarkoitetut palvelut, 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 500 000 euroa (käyttöoikeussopimukset)
1
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti
Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti
(09) 3478 5011
vihti.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät :

5,6,8,10,13,14,16,17

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantema päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on
seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
 Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti
Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti
(09) 3478 5011
vihti.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei
sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
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Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio:
010 364 2079
Sähköposti:
Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Kirkkokatu 10, 02770 Espoo
Postiosoite:
PL 203, 02771 Espoo
Telekopio:
(09) 8050 8848
Sähköposti:
espoo.tuomiokapituli@evl.fi

 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 185 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin,
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Pöytäkirjan pykälä
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Puhelin: 029 56 43300
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Faksi: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valituskirjelmä

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
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.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– 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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai
muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.

Lisätietoja

Lisätietoja pykälistä 1-20 sekä oikaisu- ja valitusasioista antaa
kirkkoherra Pekka Valkeapää puh. 0400 – 647 552
talousjohtaja Tapio Yliluoma puh. 040 - 1835 470
Käyntiosoite Vihdin seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Niuhalanraitti 6 b
Vihdin seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on Niuhalanraitti 6 b 03400 VIHTI.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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