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63 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

64 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu kirkkoneuvoston
jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kirkkoneuvoston kokouksen
kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

65 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyslistan mukaisesti
Sari Heiskanen ja Markku Huttunen. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

66 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan ehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti seuraavilla lisäyksillä:
Muut mahdolliset asiat:
1. Muistomerkki Karjalaan jääneillevainajille
2. Kirkon rakennusaikainen vakuutus
3. Suruliputus
4. Hautausmaan siisteys
5. Vaalilautakunnan kokous
6. Kyrönniemen opastetaulujen tilaus
Ilmoitusasiat:
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä 2kpl
2. Keskustelu sankarivainajien opastetaulun paikasta
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67 §

VIEREMÄN KIRKON KORJAUSTYÖ/URAKKATARJOUKSET

Kirkkoneuvosto
9.1.2014 5§
Kirkon korjaushanke on saanut Kirkkohallitukselta avustuspäätöksen ja kirkkovaltuuston
on kokouksessaan 4.12.2013 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion, johon sisältyy kirkon
korjauksen toteuttaminen. Tämän perusteella suunnittelua on jatkettu. Muistio 11.12.2013
pidetystä palaverista on liitteenä 1.
a) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee rakentamispäätöksen, että
kirkon korjaustyö toteutetaan Kirkkohallituksen hyväksymien L2-suunnitelmien ja
rahoituspäätöksen perusteella.
b) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen hankkeen aikataulun ja esittää sen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
c) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaisi kirkkoneuvoston hoitamaan
kirkon korjaustyön toteuttamisen ja rahoituksen järjestämisen talousarvion 2014 puitteissa.
d) Kirkkoneuvosto pyytäisi hankkeen valvojaksi rakennusmestari Raimo Ikolan. Hänen
tehtäviinsä kuuluisi myös urakkatarjouspyyntöjen valmistelu ja lähettäminen.
e) Kirkkoneuvosto valtuuttaa suunnittelukokouksiin 11.12.2013 mukaisen kokoonpanon
lisättynä suunnittelijoilla ja valvojalla. Suunnittelukokouksissa on läsnäolo-oikeus koko
kirkkoneuvoston kokoonpanolla.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esitykset päätöksekseen yksimielisesti.
------Kirkkovaltuusto
23.1.2014 5§ Kohdat a), b) ja c)
Liite 1.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
----Kirkkoneuvosto
13.3.2014 20§
Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy Lapinlahdelta,
rakennesuunnittelijana Ylä-Savon Rakennussuunnittelu Ky Iisalmesta,
sähkösuunnittelijana Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Iisalmesta ja LVIAsuunnittelijana Insinööritoimisto LVI-Insinöörit Ky Kuopiosta. Hankkeen valvojana ja
urakkatarjouspyyntöjen valmistelun ja lähettämisen hoitaa rakennusmestari Raimo Ikola.
Asbestikartoituksen on tehnyt Asbrak Oy Sonkajärveltä.
Talouspäällikön ehdotus:
Hyväksytään Arkkitehtitoimisto Hannu Puurusen 6.3.2014 päivätyt kirkon peruskorjauksen
pääpiirustukset, niihin liittyvät rakennus-/työselostukset, työpiirustukset sekä vastaavat
lvia- ja sähkötöiden peruskorjauksen asiakirjat ja suunnitelmat.
Päätetään toteuttaa suunnitelmien mukainen kirkon peruskorjaustyö urakkakilpailun
mukaan valituilla urakoitsijoilla seuraavasti, rakennustekninen eli pääurakka, pääurakkaan
alistetut lvia-, sähköurakat sekä ovien ja ikkunoiden kunnostusurakka. Korjaustyön
urakkakilpailussa hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetutun lain mukainen
menettely. Korjaustyön kustannus ylittää kansallisten hankintojen
kynnysarvon.
Kokouksessa Hannu Puurunen esittelee yleispiirteisesti laaditut suunnitelma-asiakirjat sekä
Raimo Ikola urakkatarjouspyyntö- asiakirjat. Liitteenä asiakirjaluettelot ja
urakkatarjouspyyntö sekä urakkaohjelma.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Arkkitehtitoimisto Hannu Puurusen 6.3.2014
päivätyt kirkon peruskorjauksen pääpiirustukset, niihin liittyvät rakennus-/työselostukset,
työpiirustukset sekä vastaavat lvia- ja sähkötöiden peruskorjauksen asiakirjat ja
suunnitelmat.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti toteuttaa suunnitelmien mukainen kirkon
peruskorjaustyö urakkakilpailun mukaan valituilla urakoitsijoilla seuraavasti,
rakennustekninen eli pääurakka, pääurakkaan alistetut lvia-, sähköurakat sekä ovien ja
JATKUU….
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67 §
VIEREMÄN KIRKON KORJAUSTYÖ/URAKKATARJOUKSET
Kirkkoneuvosto
13.3.2014 20§
…. jatkoa
ikkunoiden kunnostusurakka. Korjaustyön urakkakilpailussa hankintamenettelynä on
julkisista hankinnoista annetutun lain mukainen menettely. Korjaustyön kustannus ylittää
kansallisten hankintojen kynnysarvon.
Liitteenä 1a., 1b., 1c., 1d. ja 1e. suunnittelijoiden sekä valvojan asiakirjaluettelot.

Kirkkoneuvosto
25.4.2014 50§Urakkatarjoukset on pyydetty toimittamaan 22.4.2014 klo 12.00 mennessä.
Urakkatarjoukset on lähetetty seuraaville:
Pääurakka: Tapio Leinonen Oy Iisalmi, RPK Rakennus Kemppainen Oy
Kajaani, RH-Rakentajat Oy Vieremä, Rakennus- ja restaurointiliike
Lapiomies Oy Lapinlahti, Rakennusliike Niilo Huttunen Oy Iisalmi ja
Maalaus- ja Kunnostusliike Maunuaho Oy Jyväskylä.
Sähköurakka: Iisalmen Sähköpiste Ky Iisalmi, Sähkörami Oy Iisalmi ja
Sähkötoimisto Murtola Oy Iisalmi.
LVIA-urakka: Iisalmen Putkiasennus Oy Iisalmi ja Ylä-Savon LVIPalvelu Oy Iisalmi.
Ovi- ja ikkunaurakka: Mestarimaalaus Seppänen & Toikka Oy Kajaani,
Maalaus Oy Seppänen Kajaani, Restaurointipuusepät Nuutti Ay Kempele ja
Rakennus- ja restaurointiliike Lapiomies Oy Lapinlahti.
Tarjouksen vertailuperusteet
- urakoitsijan kokemus kirkkojen / arvorakennusten korjauksista,
- yrityksen henkilökunnan ammattitaito,
- tarjoushinta,
- yrityksen toiminnalliset ja laadulliset asiat kunnossa,
- yrityksen vakaavaraisuus.
Tarjouksen hylkääminen
Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai
sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on
lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa ja hankintamääräyksissä.
Lisäksi tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli ne eivät ole
tarjouspyynnön mukaisia tai ylittävät hinnaltaan tilaajan laatiman
peruskorjausbudjetin määrärahan. Mikäli urakkakilpailun tulos tai sen
perusteella käydyt neuvottelut eivät johda hyväksyttävään urakkahintaan,
hylätään kaikki tarjoukset. Tilaaja ei maksa mitään korvausta
tarjouslaskennasta.
Talouspäällikön ehdotus:
Urakkakilpailun perusteella rakentamiskustannukset ovat 539.772 euroa.
Lisäksi ovat suunnittelukustannukset 59.520 euroa ja on erittäin
todennäköistä että rakennusteknisten osalta tulee yksikköhintaisia
kustannuksia esim. maalaus. Näin kokonaiskustannusarvio tulee ylittymään.
Käydään suunnitelmia läpi, että mitä voitaisiin karsia pois.
Kirkkoneuvosto merkitsee em. asian tiedokseen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti. Jatkuu…
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VIEREMÄN KIRKON KORJAUSTYÖ/URAKKATARJOUKSET

……..jatkoa
Kirkkoneuvosto
20.5.2014 67§
Urakkaneuvottelut käytiin 5.5.2014, pääurakan osalta kahden hinnaltaan halvimmat
tarjoukset tehneiden urakoitsijoiden RH-Rakentajat Oy:n sekä Rakennus- ja
restaurointiliike Lapiomies Oy:n kanssa. Pääurakan neuvottelukohteina olivat mm.
kaukolämpölinjan maanrakennustyöt, sakastin lattian lämpöeristäminen, sakastin
sisäänkäynnin muutos sekä sivusisäänkäynnin ulko-oven ja sisemmän parioven
sähköisten ovikoneistojen poistaminen.
Liite 1 RH-Rakentajat Oy:n neuvottelumuistio, liite 2 Lapiomies Oy:n neuvottelumuistio.
Jos alkuperäisistä urakkatarjouksista vähennetään saadut erillishinnat, uudet hinnat
olisivat seuraavat (sulkeissa alkuperäinen tarjous; hinnat arvonlisäverollisia):
RH–Rakentajat Oy 326 500 euroa (339 760 euroa) ja Lapiomies Oy 357.700 euroa
(388 963 euroa).
Lapiomies Oy halusi jättää yhdistetyn kokonaisurakkatarjouksen, johon sisältyy sekä
pääurakka että ovi- ja ikkunaurakka. Tähän urakkaneuvottelussa annettiin mahdollisuus.
Alkuperäisessä urakkatarjouskyselyssä Lapiomies Oy otti laskentaan pääurakan ohella
myös ovi- ja ikkunaurakan, mutta jätti tuolloin tarjouksensa vain pääurakasta.
Lapiomies Oy:n yhdistetty tarjous molemmista urakoista on 368 280 euroa.
Ovi- ja ikkunaurakasta Hannu Puurunen kävi urakkaneuvottelun puhelimitse
Restaurointipuusepät Nuutti Ay: n kanssa, jossa oli keskustelu ikkunatiivisteiden
vaihtamisesta tavalliseen putkimaiseen tiivisteeseen, töiden toteutuksen tarkennus
verstastyönä/paikanpäällä ja ikkunoiden sisäpuitteiden tiivistyksen tarkennuksia.
Nuutti Ay:n muutostarjous 64 480 euroa (66 960 euroa).
Lvi-urakasta pyydettiin muutostarjous, jossa kirkon nykyinen lämmönvaihdin ja sen
säätölaitteet, jotka sijaitsevat pappilarakennuksessa jäävät käyttöön. Uutta
kaukolämpölinjaa ei tarvitse rakentaa, koska nykyinen jää käyttöön. Lisäksi kirkon
sivusisäänkäynnin tuulikaapin kiertoilmakojetta ei asenneta, vaan tilan lämmitys tapahtuu
vesikeskuslämmityspattereita isontamalla.
Saadut muutostarjoukset olivat seuraavat:
Ylä-Savon LVI-palvelu Oy 117 180 euroa (148 552 euroa)..
Iisalmen Putkiasennus Oy 82 522 euroa (109 988 euroa).
Sähkötöissä pyydettiin tarjous Lvi-töiden aiheuttamista muutoksista. Muutostarjous on
pyydetty SähköRami Oy:ltä 22 258 euroa (23 064 euroa).
Rakennusteknisiä töitä eli pääurakkaa sekä ovi- ja ikkunaurakkaa on käsiteltävä yhtenä
kokonaisuutena, jolloin vertailukelpoinen yhteishinta muodostuu RH-Rakentajat Oy:n
ja Nuutti Ay:n tarjouksista, jotka yhteensä ovat 390 980 euroa sekä Lapiomies Oy:n
yhdistetty tarjouksesta 368 280 euroa, johon sisältyy sekä pääurakka että ovi- ja
ikkunaurakka. Näin ollen kokonaisedullisin on Lapiomies Oy:n tarjous. jatkuu….
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VIEREMÄN KIRKON KORJAUSTYÖ/URAKKATARJOUKSET
….jatkoa

Urakkaneuvottelujen mukaan urakoiden kokonaissumma on n. 473 060 euroa eli n. 12 %
pienempi kuin alkuperäinen. Urakkaneuvottelujen ja suunnitelmien karsimisen johdosta
korjaustyön kokonaisuus ei merkittävästi kärsi. Korjaustyön kokonaiskustannukset tämän
hetken arvion mukaan muodostuvat n. 570 000 euroksi, jolloin hyväksytty
kustannusarvion määräraha riittää. Korjaustyön aikana on lisäksi suuri todennäköisyys
muodostua ylimääräisiä kustannuksia ennalta arvaamattomista töistä.
Esitys neuvostolle:
Urakkaneuvottelujen perusteella suunnitelmia muutetaan seuraavasti:
- nykyinen kaukolämmönvaihdin ja sen säätölaitteet jäävät toimintaan, uutta
kaukolämpölinjaa kirkkoon ei rakenneta
- kirkon sivusisäänkäynnin eteiseen ei asenneta kiertoilmalämmityspuhallinta eli ns.
tuulikaappikojetta
- sakastin lattiaan ei lisätä lämmöneristettä
- kirkkosalin penkkeihin ei asenneta penkkilämmittimiä
- sakastin sisäänkäynti toteutetaan luonnos L2:n mukaan (ilman portaan uusimista);
säilytetään kuitenkin optiona suunnitelman mukaisen sisäänkäynnin toteuttaminen,
jos määrärahojen todetaan riittävän.
Pää- sekä ovi - ja ikkunaurakoitsijaksi valitaan Rakennus- ja restaurointiliike Lapiomies
Oy, jonka tarjous on kokonaisedullisin sekä yrityksen henkilökunta on korjaustöissä
tarvittavan koulutuksen ja ammattitaidon omaava.
Lvi – urakoitsijaksi valitaan Iisalmen Putkiasennus Oy, jonka tarjous on hinnaltaan
edullisin sekä sähköurakoitsijaksi SähköRami Oy, jonka tarjous on hinnaltaan edullisin.
Liitteenä A. tarjousten avauspöytäkirja 22.4.2014
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
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KIRKON KORJAUKSEN LAINATARJOUKSET

Kirkkoneuvosto
13.3.2014 21§
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto pyytää lainatarjoukset seuraavilta:
Poppia Vieremä, Säästöpankki Optia Vieremä, Iisalmen Osuuspankki Iisalmi
Liitteenä 2. lainatarjouspyyntö
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto
25.4.2014 51§
Lainatarjoukset on pyydetty jättämään 25.4.2014 klo 12. mennessä.
Kirkkolain 9 luku 1 §
Päätösvalta ja sen siirtäminen
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai
johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa
kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.
Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää
1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen
täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;
2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai
3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä
ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto jättää asian pöydälle tarkempaa selvitystä varten.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
------Kirkkoneuvosto
20.5.2014 68§
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa, että määräaikaan mennessä on saapunut kolme
tarjousta, joista Osuuspankki Poppia Vieremän konttorin ja Säästöpankki
Optia Vieremän konttorin tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
Laskennallisesti todetaan, että Osuuspankki Poppian ja Säästöpankki
Optian tarjouksissa tasalyhennyslainan efektiivinen korko on saman
suuruinen. Edelleen todetaan, että tasalyhennyksinä
laskettuna korkokulut ovat pienemmät kuin tasaerälyhennyksellä olevan
lainan kokonaiskorkomäärä.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon korjauksen
laina otetaan Säästöpankki Optian Vieremän konttorista perustuen
kokonaisedullisempaan tarjoukseen.
Liitteenä 3. tarjousten avauspöytäkirja
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
Jäsen Erkki Huuskonen jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi.
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SEURAKUNNAN JAKAMINEN ÄÄNESTYSALUEISIIN VUODEN
2014 SEURAKUNTAVAALEISSA

Kirkkoneuvosto
25.4.2014 55§
Seurakuntavaaleissa KVJ:n 2 luvun 51 §:n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään
äänestyspaikat. Jos seurakunnan alue on pieni tai jos liikenneyhteydet sen sallivat, voidaan
äänestäminen järjestää yhdessä paikassa tapahtuvaksi. Äänestäjä saa äänestää missä tahansa
seurakunnan äänestyspaikassa. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin. Tällaisessa tapauksessa vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä,
että vaalilautakunta voi jakaantua jaostoiksi äänestysalueille huolehtimaan
vaalitoimituksista. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.
Vaalilautakunta määrää vaalihuoneistot sekä päättää minä päivänä ja kellonaikana äänestys
kussakin paikassa tapahtuu.
Vuonna 2010 pidetyissä seurakuntavaaleissa Vieremän seurakunnan äänestyspaikkana oli
kirkko. Vuoden 2014 vaaleissa kirkko ei ole käytettävissä kirkon kunnostustöiden vuoksi.
Kirkkoneuvosto on esittänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se hyväksyisi
Vieremän seurakuntatalon jumalanpalvelusten pitopaikaksi remontin aikana. Valmistelujen
tässä vaiheessa on kaavailtu kirkon olevan uudelleen käytössä 1. adventtina 30.11.2014.
Vaalit ovat yksipäiväiset. Säädöspohjan mukaan seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna
marraskuun toisena sunnuntaina viimeistään klo 11 ja päätetään samana päivänä klo 20.
Seurakuntavaaleissa saa äänestää ennakkoon niin kuin siitä jäljempänä säädetään.
Varsinainen vaalipäivä on isänpäivä 9.11.2014
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että syksyn 2014 seurakuntavaalien
äänestyspaikaksi määrätään Vieremän seurakuntatalo.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto
20.5.2014 69§
Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. KL
23:19 ja KVJ 2:4.
Tällaisessa tapauksessa vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä,
että vaalilautakunta voi jakaantua jaostoiksi äänestysalueille huolehtimaan
vaalitoimituksista. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.
Vaalilautakunta määrää äänestyspaikat ja vaalihuoneistot. KVJ 2:22
1 kohta.
Vuonna 2010 pidetyissä seurakuntavaaleissa Vieremän seurakunnan
äänestyspaikkana oli kirkko. Vuoden 2014 vaaleissa kirkko ei ole
käytettävissä kirkon kunnostustöiden vuoksi. Kirkkoneuvosto on esittänyt
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se hyväksyisi Vieremän
seurakuntatalon jumalanpalvelusten pitopaikaksi remontin aikana. jatkuu….
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69§

SEURAKUNNAN JAKAMINEN ÄÄNESTYSALUEISIIN VUODEN
2014 SEURAKUNTAVAALEISSA

Kirkkoneuvosto
20.5.2014 69§
…jatkoa
Valmistelujen tässä vaiheessa on kaavailtu kirkon olevan uudelleen käytössä
1. adventtina 30.11.2014.
Vaalit ovat yksipäiväiset. KVJ 2:3 mukaan seurakuntavaalit aloitetaan
vaalivuonna marraskuun toisena sunnuntaina viimeistään klo 11 ja päätetään
samana päivänä klo 20. Seurakuntavaaleissa saa äänestää ennakkoon niin
kuin siitä jäljempänä säädetään. Varsinainen vaalipäivä on isänpäivä
9.11.2014
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto kumoaa kirkkoneuvoston 25.4.2014 55§.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014
seurakuntavaaleissa seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
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70§

VAALILUETTELON TARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvosto
25.4.2014 57§
Kirkkoneuvosto valitsee KVJ:n 2 luvun 17§:n mukaisesti keskuudestaan vähintään kaksi
vaaliluettelon tarkastajaa. Vaaliluettelo laaditaan 1.9. mennessä ja tarkistetaan viimeistään
tuona päivänä sekä pidetään nähtävänä kahtena 1.9. jälkeisenä peräkkäisenä arkipäivänä, ei
kuitenkaan lauantaina. Tämän vuoksi nähtävänäpitoaika on 2.-3.9.2014.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti vaaliluettelon tarkastajiksi Sirkka Rönkön ja Erkki
Huuskosen.

Kirkkoneuvosto
20.5.2014 70§
Vaaleja koskevat säädökset ovat muuttumassa. Uuden KVJ 2 luvun 7 §
mukaan seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon tarkastaa vähintään
kaksi vaalilautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto kumoaa 25.4.2014 pidetyn kokouksen pykälän 57 §.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
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71§

TALOUSTOIMISTON LISÄAPU VUONNA 2014

Kirkkoneuvosto
12.8.2013 123 § 1. VIRASTON UUDET AUKIOLOAJAT
Kirkkoneuvosto hyväksyi toistaiseksi viraston uudet aukioloajat seuraavasti: ma ja ke 9-12
ja pe 12 - 15. Puhelinpäivystys on taloustoimistossa.
ti ja to (työkokouksen jälkeen) järjestetään kirkon arkistoa.
Kirkkoneuvosto
3.4.2014 43§
Puheenjohtajan ehdotus:
Kirkkoneuvosto kumoaa 12.8.2013 § 123.1 kohdassa olevan päätöksen, että
puhelinpäivystys on taloustoimistossa ja päättää, että viraston puhelinpäivystys on
kanslistin ja harjoittelijan tehtävänä.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto
25.4.2014 59§
Talouspäällikön terveiset Kipasta. Vieremän seurakunnan kirjanpito ja
palkkahallinto siirtyy Kirkon Palvelukeskukseen 1.1.2015. Se työllistää
erittäin paljon taloustoimistoa.
Keskusteltiin asiasta ja annettiin talouspäällikön tehtäväksi esittää
kirkkoneuvostolle suunnitelma tehtävien hoitamisesta.
Kirkkoneuvosto
20.5.2014 71§
Vieremän seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2015.
Seurakunta toimittaa kaikki tiedot nykyisistä järjestelmistä
palvelukeskukseen lähinnä exel- taulukoilla Kirkon palvelukeskuksen
pyytämässä muodossa ja aikataulussa. Todetaan, että perustietokyselyt,
liittymäkyselyt, kustannuspaikkatiedot ja tuotetiedot on jo toimitettu.
Taloustoimistossa on koko ajan työn alla erilaisia tehtäviä, jotka on tehtävä
siirtymisen vuoksi. Talouskonversiot suoritetaan elokuussa ja
henkilöstökonversiot loka-marraskuussa (konversio on tiedon muuttaminen
toiseen tekniseen ympäristöön kelpaavaan muotoon).
Talouspäällikön ehdotus:
Juoksevien tehtävien hoitamista varten taloustoimistoon tarvitaan lisäapua.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon
vuodelle 2014 varataan 5000 euroa kirkon arkiston järjestämiseen, jonka
hoitaa Riitta Mäntylä Signumista ostopalveluna. Viraston työpanos, joka on
osoitettu kirkon arkiston järjestämiseen tiistaina ja torstaina kohdennetaan
taloustoimiston juoksevien tehtävien hoitamiseen. Näin saadaan selkeämpi
työnjako ja selkeä kohde lisämäärärahalle.
Todetaan, että talousarviossa 2014 kanslistin työstä on kohdennettu
taloustoimistoon 20 %, joka on 7t 15 minuuttia eli yksi työpäivä viikossa.
jatkuu…..
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71§

TALOUSTOIMISTON LISÄAPU VUONNA 2014
….jatkoa
4400 110 Yleishallinto +5000,00 katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.
6760 110 Sisäiset vyörytystuotot -5000,00
6760 203 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00
6760 205 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00
6760 236 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00
6760 431 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00
6760 440 Sisäiset vyörytyskulut -1000,00
Edelleen Maarit Ylinen anoo, että hänen vuosilomansa siirrettäisiin
ajankohdasta 4.-24.8.2014 ajalle 28.7.- 17.8.2014. Perusteluna Kipan Lynckoulutukset, jotka alkavat elokuussa ja ovat viikoittain keskiviikkoisin klo
13.30 - 14.30. Noissa koulutuksissa on tärkeää olla myös kanslisti mukana.
Koulutukset käydään omassa työhuoneessa työpisteellä nettikoulutuksena.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
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72 §

ILMOITUSASIAT
Papiston vapaa- ja lomapäivälistat ajalle toukokuu – syyskuu 2014, liite 4..
Vaalijalan alueen seurakuntien hengellinen työ, toimintakertomus vuodelta
2013, liite 5.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 30.4.2014 koskien
jumalanpalveluksia kirkon kunnostustöiden aikana, liite 6.
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset, liite 7.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset, liite 8.
Liitteenä 9.-15. talouspäällikön-, kirkkoherranviraston- ja
suntion/puutarhurin johtosäännöt, seurakuntaemännän tehtävät,
kiinteistönhoitajan tehtävänkuva sekä Vieremän Kiinteistöhuolto Ky.n ja
Tuomo Hukkasen kanssa tehdyt sopimukset tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päivitetty kokouslista liitteenä 16.
Sankarihauta-alueen opastetaulu on tullut seurakuntaan 7.4.2014 ja se on toistaiseksi
sijoitettu hautausmaan varastoon.
Käydään kokouksen jälkeen tutustumassa tauluun.
1. Annetaanko taulun olla luonnonvalaistuna?
2. Katsotaan paikka valmiiksi
3. Rivimerkit
4. Reijo Myllynen (suunnittelija) sanoi että rivien merkit olisi yhdenmukaiset, jos ne
olisivat messinkiä. Merkki olisi postikorttikokoa. Rivien alussa ja rivien lopussa
(myös numero, a1 ja a 41).
Keskusteltiin asiasta ja annetaan kokonaisuus suunnittelijan tehtäväksi.
Keskusteltiin sankarihauta-alueen opastetaulun paikasta. Myllynen tekee ehdotuksen
kokonaisuudesta vk 21.
Rivien merkit yhdenmukaisuuden vuoksi messinkiset.

Puheenjohtajan ehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.
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73 § 1.

MUISTOMERKKI KARJALAAN JÄÄNEILLE VAINAJILLE
”Korpiselkä seura ry on luovutetun Karjalan Korpiselän pitäjän entisten asukkaiden ja
heidän jälkeläistensä sekä muiden Korpiselästä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä
toimiva yhdistys. Seuralla on n. 190 jäsentä (v. 2013). Seuran tavoitteena on vaalia niin
Korpiselän muistoa kuin yleensäkin karjalaista kulttuuria. Seura toimii pääasiassa YläSavon alueella, koska Korpiselän pitäjän asukkaat on asutettu pääasiassa Vieremälle,
Sonkajärvelle ja Iisalmeen, vaikka nykyisin jäsenkunta onkin hajautunut ympäri Suomea.
Korpiselkä seuran jäsenten keskuudessa on jo pidemmän aikaa ollut kiinnostusta saada
Vieremälle oma Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki. Muistomerkin tarkoituksena
olisi toimia konkreettisena muistelupaikkana niille vainajille, joiden haudat ovat jääneet
rajantakaiseen Karjalaan. Kaikissa muissa Ylä-Savon kunnissa vastaava muistomerkki on
ollut jo pitkään, osassa jopa vuosikymmenten ajan ja Vieremän kunta on ainoa, josta
muistomerkkiä ei vielä löydy. Korpiselän asukkaita on asutettu Vieremälle huomattava
määrä ja esimerkiksi Salahmilla on jopa oma ortodoksinen tsasouna osoituksena kylälle
sotien jälkeen asettuneesta karjalaisväestöstä.
Korpiselkä seura ry:n johtokunta on kokouksessaan 12.5.2014 päättänyt virallisesti tehdä
aloitteen Vieremän seurakunnalle muistomerkkihankkeen saamiseksi eteenpäin. Seura on
keskustellut mahdollisista muistomerkin sijoituspaikoista ja todennut, että paras paikka
olisi Vieremän ev.lut. kirkon yhteydessä, missä se olisi keskeisellä paikalla ja helposti
löydettävissä. Lisäksi sijainti hautausmaan läheisyydessä vahvistaisi ajatusta
muistomerkistä nimenomaan Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkkinä.
Korpiselkä seura ry on vuosikokouksessaan maaliskuussa varannut talousarvioon
määrärahan muistomerkkiä varten, minkä lisäksi rahoitusta pyydetään myös muilta
Karjalan pitäjäseuroilta, joilla on toimintaa Ylä-Savon alueella. Myös muistomerkin hoito
ja kukat kesäisin tulisivat Korpiselkä seuran vastuulle, jolloin seurakunnalle ei tulisi
muistomerkistä kuluja. Pääosa Korpiselän asukkaista on ollut ortodokseja, mutta myös
luterilaiset asukkaat joutuivat lähtemään evakkoon. Myöhempiä sukupolvia edustavista
seuran jäsenistä huomattava osa on luterilaisia seka-avioliittojen myötä. Muistomerkkiin
tulisi näin ollen molempien kirkkokuntien käyttämät ristinmallit, muilta osin muistomerkin
sisältö on vielä avoin ja varsinainen muistomerkkitoimikunta perustetaan vasta sen jälkeen,
kun mahdollisuus muistomerkin sijoittamiseen kirkon yhteyteen varmistuu. Muistomerkki
tultaisiin hyväksyttämään seurakuntaneuvostolla.
Korpiselkä seura ry pyytää näillä perustein ja ehdotuksin Vieremän seurakunnalta lupaa
sijoittaa muistomerkki kirkon alueelle.”
Iisalmessa 12.5.2014
Puheenjohtaja Arto Vornanen Sihteeri Jani Rönkkö
Korpiselkä seura ry.

Liite 17.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja suhtautui myönteisesti asiaan.
Muistomerkin paikka jäi vielä avoimeksi ja sitä vielä mietitään.
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73§ 2.

KIRKON RAKENNUSAIKAINEN VAKUUTUS
Kirkkoneuvosto päätti ottaa talouspäällikön ehdotuksen mukaisesti
Vakuutusyhtiö Pohjolalta Kirkon rakennusaikaisen
rakennustyövakuutuksen, joka sisältää riskilisän (koko kirkon riski kasvaa
remontin vuoksi) sekä ympäröivän omaisuuden. Vakuutettava määrä on
610.000 euroa.

73§ 3.

SURULIPUTUS
Keskusteltiin suruliputuksesta.

73§ 4.

HAUTAUSMAAN SIISTEYS
Keskusteltiin hautausmaan siisteydestä.

73§ 5.

VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS
Ensimmäinen vaalilautakunnan kokous suositellaan pidettäväksi ennen
kesälomakautta. Mahdollinen aika voisi olla 4.6.2014 klo 19.00
seurakuntatalossa.

73§ 6.

KYRÖNNIEMEN OPASTETAULUJEN TILAUS
Kirkkoneuvosto päätti talouspäällikön ehdotuksen mukaan, että tilataan
Kyrönniemen opastetaulut Laatukilpi Oy:ltä tarjouksen mukaisesti, liite 18.
Opasteluvat on tullut päivittää uusien määräysten mukaisiksi sekä luvan
perusteella hankkia uudet opastetaulut.

74 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

75 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja luki siunauksen.
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