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OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät
Bister Salla
Heinonen Juha
Inomaa Sanna-Mari
Järvinen Kati
Kallioinen Saila
Karema Erkki
Kauranen Elisa
Knuutila Heikki
Kylmälä Pasi
Laaksonen Aila
Lintunen Virpi
Nord Pirkko
Numminen Irja
Paija Pasi
Pajasmaa Mika
Pajunen Mika
Pentti Erja
Pulkkinen Mervi
Rupponen Mika
Salmi Janne
Savikko Sari
Turunen Kirsi
Vaittinen Elina
Weltzien Nina

Poissa

Peltola Hillevi
Piirainen Enni
Setälä Mika

Muut läsnäolijat

Partanen Ensio
Tarela Arja
Lamminen Hanna

jäsen
jäsen, poistui klo 19.38
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, saapui klo 18.20
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poistui klo 19.27
jäsen
jäsen

vs. kirkkoherra
talouspäällikkö
sihteeri
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ALLEKIRJOITTAJAT

Mika Pajasmaa
puheenjohtaja

Hanna Lamminen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu

Akaassa 23.5.2019

Kati Järvinen
pöytäkirjantarkistaja

Saila Kallioinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Akaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 24.5. – 23.6.2019 viraston
aukioloaikoina.
ILMOITUS PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pidetty Akaan kirkkoherranviraston
sekä Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 15.5. –
23.6.2019.
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16 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Mika Pajasmaa avasi kokouksen klo 18. Vs. kirkkoherra Ensio Partanen piti
alkuhartauden ja laulettiin virrestä 525 jakeet 1 ja 6.

17 § VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN
Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli
kutsuttu varajäsen:
Varajäsen
Peltola Hillevi
Anttonen Keijo
Piirainen Enni
Vikman Anttijussi
Setälä Mika
Hietala Joni

ESITYS:
Myönnetään esteestä ilmoittaneille vapautus tästä kokouksesta. Suoritetaan nimenhuuto läsnä
olevien toteamiseksi.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti. Läsnä oli 24 varsinaista jäsentä ja 0 varajäsentä.

18 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luvun 5 §:n mukaan kokouskutsu ja asialuettelo kirkkovaltuuston kokouksesta on toimitettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille 15.5.2019. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston sekä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla
15.5.2019 lukien.
ESITYS:
Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaisesti laillisesti
koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
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19 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
ESITYS:
1) Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina.
2) Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 23.5.2019.
3) Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 24.5.2019 alkaen.
4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustauluilla 15.5. – 23.6.2019.
PÄÄTÖS:
1) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Järvinen Kati ja Kallioinen Saila.
2) – 4) Esityksen mukaisesti.

20 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
ESITYS:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
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21 § VIIALAN KIRKON JA SEURAKUNTATALON KÄYTTÖVESIPUTKISTON UUSIMINEN JA
MAALÄMMÖN RAKENTAMNEN
Kirkkoneuvosto 28.3.2019 § 24
Vuoden 2019 vahvistetun talous- ja toimintasuunnitelman investointiosassa on varattu
määräraha Viialan kirkon ja seurakuntatalon käyttövesiputkiston ja uusimiseen ja maalämmön
rakentamiseen.
Hankesuunnitelmat on laatinut LVIA Suunnittelu Mikko Ilvesmäki.
Urakka on kilpailutettu kokonaishintaurakkana ja tarjouspyynnöt (liite 1) urakkalaskentaa varten
on 4.3.2019 lähetetty 11 urakoitsijalle ja pyydetty tarjousta 15.3.2019 klo 12 mennessä.
Urakkatarjouksia saapui määräaikaan mennessä 4. Tarjouksista laadittu vertailutaulukko
liitetään pöytäkirjaan (liite 2).
Tarjouslomakkeella urakoitsijoita on pyydetty myös antamaan erillishinta käyttövesijärjestelmän
uusimisen osuudesta.
Kahden hinnaltaan edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa on pidetty urakkaneuvottelu 18. ja 19.3.2019. Urakkaneuvottelumuistiot liitetään pöytäkirjaan (liitteet 3-4).
Neuvotteluissa kummankin tarjoajan kohdalla ilmeni urakkahintaan vaikuttavia asioita.
Urakoitsijoille annettiin mahdollisuus täydentää tarjoustaan 20.3.2019 mennessä. Päivitetty
tarjousvertailu liitetään pöytäkirjaan (liite 5).
Hinnaltaan edullisimman tarjouksen teki Toijalan LVI-Palvelu Oy, jonka kokonaistarjoussumma
tarjouspyynnön mukaisen suunnitelman osalta on 246.000 euroa (sis. alv 24 %). Urakoitsija on
esittänyt myös vaihtoehtoisen suunnitelman mukaisen tarjouksen, joka on 236.000 euroa (sis.
alv 24 %).
Edullisinkin tarjous ylittää talousarvioon varatun investointimäärärahan. Vaihtoehtoina on, joko
esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahaa kokonaisinvestoinnin toteuttamiseksi tai luopua
maalämpöurakasta ja tilata vain käyttövesiputkiston uusiminen. Hankinnan voi myös
keskeyttää sillä perusteella, että varattu määräraha ei ole riittävä.
Projektipäällikkö Hannu Järvinen esittelee eri vaihtoehdot kokouksessa. Esitys asiasta
annetaan kokouksessa esittelyn ja keskustelun jälkeen.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1) Valita Viialan kirkon käyttövesiputkiston ja maalämmön rakentamisen urakoitsijaksi
edullisimman tarjouksen tehneen Toijalan LVI-Palvelu Oy:n. Hyväksytty
kokonaisurakkatarjoushinta on 236 000,00 eur (sis alv 24 %).
2) Esittää kirkkovaltuustolle 70 000,00 euron lisämäärärahan myöntämistä investointia varten.
Päätöksellä on myönteisiä lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
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ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää 70.000 euron lisämäärärahan vuoden
2019 talousarvion investointiosaan tilausnumerolle 2005775 Viialan kirkko.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
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22 § AKAAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2018
Kirkkoneuvosto 25.4.2019 § 42
Kirkkojärjestys 13 luku 8 § ja 15 luku 9 §
Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma,
tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa
yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista
koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
päättää kirkkovaltuusto.
Akaan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille
kokouskutsun liitteenä (liite 10).
Vuoden 2018 talousarvio vahvistettiin 313.509 euroa alijäämäisenä. Toteutunut alijäämä poistojen jälkeen on 166.273 euroa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
1) käsittelee toimintakertomuksen 2018 sekä työmuotojen toimintakertomukset ja liittää ne
tilinpäätökseen seurakunnan toiminnan kuvauksena ja arviointina
2) käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja päättää lähettää sen tilintarkastajille ja
3) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 166.273 euroa kirjataan tilikauden
ali/ylijäämä – tilille.
Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
Tasekirja vuodelta 2018 liitetään pöytäkirjaan (liite 1)

ESITYS:
Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päättää että tilikauden alijäämä
166.273 euroa kirjataan tilikauden ali/ylijäämä –tilille.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
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23 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN AKAAN SEURAKUNNAN HALLINTOA JA TALOUTTA
HOITANEILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2018
Kirkkoneuvosto 16.5.2019 § 52
Akaan seurakunnan tilintarkastajat ovat 10.5.2019 suorittaneet tilintarkastuksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2018.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja liittää sen tilinpäätösasiakirjoihin (liite 1). Tilintarkastajat esittävät kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018. Tällä asialla ei ole lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti.
Tilintarkastuskertomus liitetään pöytäkirjaan (liite 2)
ESITYS:
Kirkkovaltuusto myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
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24 § VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
KJ 8:4
Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen
tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se
kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.2.2019 käsitellyt kolme valtuustoaloitetta:
9 § Valtuustoaloite ympäristödiplomin hakemisesta
Virpi Lintunen, Sirkka-Liisa Koivisto ja Sinikka Ylimäki ovat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen,
joka annettiin kirkkovaltuuston kokouksessa 9.5.2018 (liite 5). Aloitteessa esitetään, että Akaan
seurakunnan kirkkoneuvosto päättää ympäristödiplomin hakemisesta, nimeää vastuuhenkilön
ja asettaa työryhmän valmistelemaan asiaa.
Ympäristödiplomin laadinta- ja hakuprosessi on monivaiheinen ja työläs projekti, jonka
ensimmäisessä vaiheessa valitaan ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä, joka suorittaa
ympäristökatselmuksen ja laatii ympäristötavoitteet sisältävän ympäristöohjelman. Sen jälkeen
kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman, nimeää ympäristövastaavan ja –työryhmän sekä
pyytää tuomiokapitulilta auditointia. Tuomiokapituli auditoi ja lähettää hakemuksen edelleen
Kirkkohallitukselle joka päättää diplomin myöntämisestä.
Ympäristödiplomin osa-alueita, joista jokaisesta tulee laatia selvitys, ovat mm. jätehuolto,
siivous, energia ja rakentaminen, ruoka ja keittiöt, toimistot, hautausmaat ja viheralueet, leiri- ja
kurssikeskukset, metsät, liikenne, hankinnat ja sijoittaminen. Tämän lisäksi seurakunnalla tulee
olla ympäristökasvatussuunnitelma.
Tällä hetkellä voimassa oleva Kirkon Ympäristödiplomi –käsikirja on vuodelta 2012 ja sitä
uudistetaan parhaillaan. Uudistetun version on määrä tulla voimaan vuonna 2020.
Ympäristösuojelulla on myönteiset lapsi- ja nuorisovaikutukset, sillä tällä pyritään maapallon
säästämiseen tuleville sukupolville.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää odottaa uudistetun Kirkon Ympäristödiplomi –käsikirjan ilmestymistä
ennen kuin valmistelevan työryhmän valintaan ryhdytään.
Keskustelun jälkeen esittelijä muutti pohjaehdotusta:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä ympäristödiplomia valmistelevan työryhmän.
PÄÄTÖS:
Ympäristödiplomia valmistelevaan työryhmään valittiin Virpi Lintunen, Sirkka-Liisa Koivisto,
Sinikka Ylimäki, Heikki Knuutila ja Mika Pajunen.
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10 § Valtuustoaloite kiinteistöselvityksen ja –strategian tekemisestä
Erja Pentti on toimittanut valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokoukseen 25.10.2018 (liite 6).
Aloitteessa esitetään, että seurakunnassa loppuunsaatetaan viime valtuustokaudella kesken
jäänyt kiinteistöselvitys ja sen perusteella laaditaan kiinteistöstrategian kaltainen paperi, jossa
pohditaan tarkoituksenmukaista etenemistä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja seurakunnan
taloudellinen tilanne huomioiden. Jos aloitteenmukainen selvitys johtaa lapsiperheiden, lasten
ja nuorten seurakuntaan osallistumisen edistämiseen, niin päätöksellä on myönteiset lapsi- ja
nuorisovaikutukset.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän, joka laatii kiinteistöselvityksen jonka pohjalta voidaan
koostaa kiinteistöstrategia. Työryhmän jäseniksi on tarkoituksenmukaista valita pääasiallisesti
luottamushenkilöitä. Talouspäällikkö, kirkkoherra ja huoltomestari toimittavat työryhmälle
tarvittavat taustatiedot ja toimivat tarpeen vaatiessa asiantuntijoina.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto valitsi työryhmän: Mika Pajasmaa, Heikki Knuutila, Saila Kallioinen, Erkki
Karema ja Enni Piirainen.

11 § Valtuustoaloite esteettömyyskartoituksen tekemisestä
Erja Pentti on toimittanut valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokoukseen 25.10.2018 (liite 7).
Aloitteessa esitetään, että Akaan seurakunnassa tehdään esim. paikallisen vanhus- ja
vammaisneuvoston avulla seurakunnan tiloja ja palveluja koskeva esteettömyyskartoitus ja sen
perusteella korjataan puutteita tärkeysjärjestyksessä, niin että kaikille toimenpiteille sovitaan
etenemisen tavoiteaikataulu. Jos aloitteenmukainen selvitys johtaa lapsiperheiden, lasten ja
nuorten seurakuntaan osallistumisen edistämiseen, niin päätöksellä on myönteiset lapsi- ja
nuorisovaikutukset.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän, joka käynnistää valtuustoaloitteessa esitetyn kartoituksen
laatimisen.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti antaa esteettömyyskartoituksen tekemisen pykälässä 10 valitun
työryhmän tehtäväksi.
ESITYS:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi vuonna 2018 annettujen valtuustoaloitteiden käsittelyn.

PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan
Kirkkovaltuuston jäsen Salla Bister jätti valtuustoaloitteen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
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25 § ILMOITUSASIAT
ESITYS:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

PÄÄTÖS:
Ilmoitusasioita ei ollut.

26 § MUUTOKSENHAKUMENETTELY

ESITYS:
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

27 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS:
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.05.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

ptk.tark. ______

ptk.tark. ______

