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KOKOUSAIKA
Tiistaina 17.2.2015 klo 18.00–18.45 ja 19.45–21.30
______________________________________________________________________
KOKOUSPAIKKA
Keskustan seurakuntatalo, tornisali
______________________________________________________________________
Läsnä jäsenet:
Rintaniemi Tapio, vpj
Kallio Kirsti
Annala Tarja
Kivisaari Pekka
Haukkala Pentti
Kuntsi Marjanne
Hietala Heikki
Latomäki Ulla
Holma Jaana
Niemi Mikko
Ikola Simo
Pulli Tuomas
______________________________________________________________________
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Lemettinen Pentti, kirkkovaltuuston pj
Saarenpää Maria, kirkkovaltuuston varapj
Marjamäki Anne, talousjohtaja
Juha Ylinen, puistopäällikkö, kutsuttuna 38–40 §
______________________________________________________________________
ASIAT
§§:t 23–45
______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS

Matti Salomäki
Anne Marjamäki
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
______________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Lapualla

Heikki Hietala

päivänä helmikuuta 2015

Jaana Holma

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.2.–9.3.2015 ja sen
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa koulukatu 2, 62100 Lapua.
Todistaa viran puolesta
_________________________________
Ilmoitustaulun hoitaja
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23 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

24 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
11 jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajille
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

25 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa
tarkastusvuorossa ovat Heikki Hietala ja Jaana Holma.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 23. helmikuuta 2015
kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä
olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 23.2–9.3.2015
välisenä aikana.
Esitys, Tuomiorovasti:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Heikki
Hietala ja Jaana Holma.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki
Hietala ja Jaana Holma.
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26 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys, Tuomiorovasti:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että
kokouksen asialistoille otetaan käsittelyyn uusina pykälinä seuraavat
asiat: 39§ tuomiokirkon sähkösuunnitelma ja sen toteutus, 40 § kirkon
sivuosien takimmaisten penkkirivien poisto ja kaapiston teko, 41 § EP
Sound Servicen tarjous, 42§ Weljesapu-perinneyhdistys Ry:n lupa-anomus muistolaatan kiinnittämiseen ja 43 § seurakuntatalon yläsalin käyttö
lauantaina 25.4.2015.
Näiden muutosten lisäksi käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että käsitellään kirkkovaltuuston kokoukseen menevät asiat ensin. Nämä pykälät
ovat EP:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntö (36§), tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle 2015–2018 (37§), tuomiokirkon sähkösuunnitelma ja sen toteutus (39§). Tämän jälkeen käsitellään asiat tuomiokirkon palo- ja rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen (38§), kirkon sivuosien takimmaisten penkkirivien poisto ja kaapiston teko (40§). Em. pykälien käsittelyn jälkeen kirkkoneuvoston kokous keskeytetään kirkkovaltuuston kokouksen vuoksi. Kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen kirkkoneuvosto kokoontuu uudelleen ja palaa normaaliin kokouksen käsittelyjärjestykseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Esitys, Tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
-

Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
o vapaapäiväsuunnitelma Lahdensuo 12.1.2015/§1
o lastenohjaajan sijaisen palkkaaminen 15.1.2015/§2
o lastenohjaajan sijaisen palkkaaminen 3.2.2015/§3
o nuorisotyön harjoittelijan valinta 3.2.2015/§4
o palkaton vapaa 4h 3.2.2015/§5
o teologiharjoittelijan palkkaus 3.2.2015/§6
o virkavapaus 4.2.2015/§7
o palkaton vapaa 4h 9.2.2015/§8
o kesäteologin palkkaaminen 9.2.2015 / § 9
o palkaton vapaa 11.2.2015 / 10§
o tuomiokirkon oppaat 11.2.2015 / § 11-12
o virkavapaus 15.2.2015 / § 13
o virkavapaus 16.2.2015 / § 14
o nuorisotyön kesätyöntekijät 16.2.2015 / §15-16
o Seppo Suokunnaan juhlakirja 17.2.2015 / § 17

- Kirkkohallituksen yleiskirjeet:



1/2015 Tarkennus kirkkokäsikirjan ohjeisiin tuhkakeskiviikon
messusta (pdf)
2/2015 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2014 (pdf)

-Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
-

Yleiskirje A1/2015 (pdf), Muutos luottamusmieskursseihin

- Työryhmien muistiot:











Lapsi- ja perhetyöryhmän muistio 29.1.2015, liite
Nuorisotyön työryhmän muistio 26.1.2015, liite
Musiikki- ja kulttuurityöryhmän muistio 24.1.2015, liite
Johto- ja kiinteistötyöryhmän (yhteiskokous) muistio 3.2.2015,
liite
Kiinteistötyöryhmän muistio 11.2.2015, liite
Lähetystyön työryhmän muistio 30.1.2015, liite
Seurakuntatoiminnan työryhmän muistio 27.1.2015, liite
Diakoniatyöryhmän muistio 2.2.2015, liite
Viestinnän työryhmän muistio 26.1.2015, liite

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös, Kirkkoneuvosto:
Merkittiin, että kirkkoneuvosto jatkoi kokoustaan klo 19.45 kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen ja palasi normaaliin kokousjärjestykseen.
Viestinnän työryhmän toimintakertomuksen osalta, viestinnän työryhmän
puheenjohtaja Simo Ikola ehdotti toimintakertomuksen sanamuodon muuttamista (liite viestinnän työryhmän kokousmuistio 26.1.2015), jotka korjataan em. liitteeseen ennen kuin se liitetään seurakunnan tasekirjaan. Kirkkoneuvosto kannatti tehtyä muutosehdotusta ja tekstimuutokset on merkitty
liitteeseen.
Muut tiedotusasiat kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi.
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28 § TIEDOTTAJAN VALINTA
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa oli haettavana tiedottajan virka
6.2.2015 mennessä edellisen tiedottajan Heli Karhumäen siirtyessä toisiin
tehtäviin. Hakuaikana saapui kaikkiaan 22 hakemusta, yksi hakemus saapui hakuajan päätyttyä. Haastatteluryhmä valitsi näistä papereiden perusteella viisi hakijaa haastateltavaksi. Haastateltavat ovat Tiina Paalijärvi
Alajärveltä, Kai Sippola Kurikasta, Pia Tiusanen Riihimäeltä, Kaisa Viitala
Seinäjoelta ja Minna Ylimäki-Hemminki Lapualta. Haastattelut käydään
keskiviikkona 11.2.2015. Liite.
Esitys, Tuomiorovasti:
Haastattelutyöryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että tiedottajan virkaan valitaan Minna Ylimäki-Hemminki Lapualta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti tiedottajan virkaan Minna YlimäkiHemmingin Lapualta. Äänestyksen perusteella Kaisa Viitala valittiin virkaan valittavan Minna Ylimäki-Hemmingin varasijalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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30 § TALOUSJOHTAJAN SIJAISEN VALINTA
Kurikan seurakunnan toimistosihteeri Riitta Isoniemi on lähettänyt hakemuksen avoimeksi tulevaan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talousjohtajan sijaisuuteen kuultuaan tilanteesta. Hakemus ja ansioluettelo, liite.
Johtoryhmä haastattelee Isoniemen tiistaina 10.2.2015
Esitys, Tuomiorovasti:
Johtoryhmä haastatteli Riitta Isoniemeä 10.2.2015 (liite, johtoryhmän kokousmuistio 10.2.2015) ja päätti ehdottaa Riitta Isoniemeä talousjohtajan
viransijaiseksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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31 § OSALLISTUMINEN ARVONIMEN KUSTANNUKSIIN
Talousneuvos, maatalousyrittäjä Jorma Suvanto on tiedustellut Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnan mahdollisuutta osallistua hänelle myönnetyn
talousneuvoksen arvonimen kustannuksiin. Suvanto on toiminut muiden
luottamustoimiensa ohella Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuustossa vuosina 1995–2002, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana
vuosina 2007–2010 sekä kirkkoneuvoston jäsenenä vuosina 2003–2004.
Esitys, Tuomiorovasti:
Osallistutaan Jorma Suvannon arvonimen kustannuksiin 200 eurolla.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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32 § TYÖRYHMIEN OHJEIDEN PÄIVITYS
Kirkkoneuvoston kokouksessa 14.1.2015 käytiin läpi työryhmien toimintaohjeita ja päätettiin kahdesta muutoksesta. Työryhmien muistioita ei
laiteta näkyviin kotisivuille, koske ne sisältävät paljon valmisteluvaiheessa
olevia asioita. Toinen muutos oli johtoryhmän täydentäminen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla. Sovitut muutokset on nyt päivitetty työryhmien kirjalliseen ohjeeseen. Liite.
Esitys, Tuomiorovasti:
Puheenjohtaja täydensi kokouksessaan esitystään siten, että työryhmien
ohjeisiin lisätään maininta, että työryhmien jäsenille valitaan myös varajäsenet, kuten kirkkoneuvosto kokouksessaan 14.1.2015 on päättänyt.
Toisena lisäyksenä on, että asiantuntijajäsenen kutsumisesta päättävät
asianomaisen työryhmän puheenjohtaja ja ko. työryhmään kuuluva työalan työntekijä yhdessä.
Päätös:

Työryhmien ohjeiden päivitykset hyväksyttiin tuomiorovastin kokouksessa tekemillä muutosehdotuksilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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33 § KASTEPUUN HANKKIMINEN KIRKKOON
Seurakunnan jäsenyys alkaa kasteen kautta. Kuolleita seurakunnan jäseniä muistetaan jumalanpalveluksessa sytyttämällä muistokynttilä samalla
kun heidän nimensä mainitaan. Kastettujen lasten, uusien seurakuntalaisten muistamisessa ei ole ollut käytössä vastaavaa symboliikkaa. Nyt
monissa seurakunnissa on hankittu kirkkoon kastepuu, johon kastettujen
nimet merkitään samalla kun heitä muistetaan jumalanpalveluksessa.
Myös Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on herännyt innostusta kastepuu-idealle. Asiasta on keskusteltu työkokouksissa ja epävirallisesti joidenkin luottamushenkilöiden kanssa.
Asian konkretisoimiseksi lapsityönohjaaja Laura Lahdensuo kartoitti
mahdollisia kastepuun tekijöitä lähiseudulta ja pyysi heiltä malliksi tarjouksia. Tarjouksia pyydettiin Hilkka-Maija Antilalta, Kirsti Eloniemeltä,
Christine Jaliolta, Henna Mantereelta ja Hanna Peltotuvalta
9.1.2015 mennessä. Tarjousaikaa jatkettiin vielä kuukaudella 9.2.2015
asti, jolloin tarjouksen / idean jättivät rakennusarkkitehti Kirsti Eloniemi
(Ark Plan Ranta & Eloniemi) Seinäjoelta sekä Christine Jalio (Jaloruoste)
Lapualta.
Lähtökohta kastepuulle Lapuan tuomiokirkossa olisi kiinteä sijoitus seinälle, sillä kuorissa tai muuallakaan kirkossa ei ole oikein sopivaa tilaa
maassa seisovalle kastepuulle. Suunnittelijoille annettu idea oli myös
pieni lasienkeli, joka ripustettaisiin puuhun, kun lapsen nimi mainitaan
esirukouksessa. Perhe saisi myöhemmin enkelin itselleen. Puuhun voisi
ripustaa 50–100 enkeliä, kunnes se välillä tyhjättäisiin.
Saaduista tarjouksista Jalion ehdotus koostuu seinään (tai aluslevyyn)
kiinnitettävistä soikean muotoisista puisista ja messinkisistä valokuvakehyksistä, joihin ripustetaan lasienkeli. Kehykset asetetaan puun muotoon. Ideaan liittyy ajatus Jumalan suojaavasta kädestä, turvallisesta paikasta.
Eloniemen ehdotus on työnimeltää ”Silmu”. Siinä on tumma puurunko ja
silmua kuvaavat rimat yläpuolella sekä alapuolelle huovutettua materiaalia, johon lasienkelit voidaan ripustaa. Sijoituspaikkana tälle kastepuulle olisi kirkon takaseinä alttarilta katsottuna vasemmalla puolella.
Kastepuu tulisi olemaan pysyvä osa kirkon sisänäkymää kymmeniä vuosia. Siksi siinä tulee kiinnittää huomiota taiteelliseen ulkoasuun ja arvokkuuteen ja laatuun.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kastepuun voisi rahoittaa lapsityölle annetun testamenttilahjoituksen
kautta. Lahjoituksella on aikaisemmin rahoitettu mm. lastenkirkon rakentaminen. Testamenttirahaa on jäljellä vielä noin 30 000 euroa.
Esitys, Tuomiorovasti:
Keskustellaan kastepuun hankkimisesta Lapuan tuomiokirkkoon.
Päätös:

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja asiaan palataan myöhemmin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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34 § NUORISOTYÖN LEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVIEN NIMEÄMINEN
Nuorisotyön työryhmä esittää hyväksyttäväksi leirien turvallisuusvastaavia seuraavasti:
Hiihtis Kaara
Hiihtis Piispala
Kaara I

Teppo Knuutinen
Teemu Kentta
Tiina Rankinen

Kaara II
Kaara III
Kaara IV
Isoleiri 6.-8.2.
Isoleiri 13.–15.3.
Isoleiri 17.–19.4.

Teemu Kentta
Teppo Knuutinen
Teppo Knuutinen
Teppo Knuutinen
Teppo Knuutinen
Teppo Knuutinen

Esitys, Tuomiorovasti:
Hyväksytään edellä mainitusti leirien turvallisuusvastaavat.
Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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35 § MIRVA VÄLISAAREN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
Taloustoimiston toimistosihteeri Mirva Välisaari on anonut vuorotteluvapaata 16.1.2015 päivätyllä anomuksella. Vuorotteluvapaa on jaettu kahteen eri jaksoon ajoille 1.6.2015–31.10.2015 ja 1.12.2016–31.5.2017.
Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata nuori tai äskettäin ammattiin
valmistunut työtön tai pitkäaikaistyötön. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90
päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias
äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto myöntää Mirva Välisaarelle vuorotteluvapaan ajalle 1.6.–
31.10.2015 ja 1.12.2016–31.5.2017 edellyttäen, että vuorotteluvapaan
lailliset ehdot saadaan täytettyä.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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36 § EP:N PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntöä on tarkistettu koska neuvottelukeskus on sulautunut Seinäjoen seurakuntaan. Sopimukset seurakuntien kanssa säilyvät ennallaan. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta esittää, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan (kuten myös
muut jäsenseurakunnat) kirkkovaltuusto hyväksyy osaltaan päivitetyn
johtosäännön.
Esitys, talousjohtaja:
Esitetään kirkkovaltuustolle EP:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön hyväksymistä.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle EP:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön hyväksymistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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37 § TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015–2018
Voimassaolevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7§:n mukaan kirkkovaltuusto
tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja
tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä
seurakunnan jäsenyyttä.
Tilintarkastuspalveluhankinta tulee tehdä hankintalain mukaisesti, mikäli
tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä
alle 30.000€ ilman arvonlisäveroa. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastuspalvelut valtuustokaudelta alittavat reippaasti tämän hankintalain mukaisen kynnysarvon joten hankintalain mukaista kilpailutusvelvollisuutta ei ole.
Seurakunnan tilintarkastajana on toiminut viime valtuustokaudella 2011–
2014 (ja myös sitä aikaisempina valtuustokausina) KPMG ja vastuunalaisena tilintarkastajana Esko Säilä (JHTT, HTM). KPMG:llä ja vastuullisella
tilintarkastajalla Esko Säilällä on vahva osaaminen seurakuntatalouksien
tarkastustoiminnasta. Säilällä on kokemusta Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talouden ja hallinnon tarkastuksesta useammalta vuodelta. Tarkastustoiminnan ammattitaitoisuutta, laadukkuutta ja laajuutta on pidetty kokemuksen perusteella hyvänä.
Tarjouksen mukaisesti tilintarkastuspäiviä on vuodessa viisi. Tarjous on
liitteenä.
Esitys, talousjohtaja:
Esitetään kirkkovaltuustolle KPMG:n valintaa seurakunnan hallinnon ja
talouden tarkastajaksi valtuustokaudelle 2015–2018. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavan JHTT, HTM Esko Säilä.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
KPMG valitaan seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastajaksi valtuustokaudelle 2015–2018. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavan JHTT, HTM Esko Säilä.
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38 § TUOMIOKIRKON PALO- JA RIKOSILMOITINJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN
Kirkkovaltuusto on vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä
vahvistanut määrärahan tuomiokirkon palo- ja rikosilmoitinjärjestelmän
uusimisesta. Tähän varattu määräraha oli 40.000 euroa.
Tuomiokirkon palo- ja rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen on ajankohtainen ja melko kiireellinen työ ja siitä syystä sen uusiminen on ajoitettu alkuvuoteen.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli kokouksessaan 12.2.2015 Schneider Electricin jättämää tarjousta kirkon paloilmoitin järjestelmän saneerauksesta.
Schneider Electric on jättänyt kaksi tarjousta joista toinen on suora tarjous ja toinen on palvelusopimus. Toinen tarjoaja Pohjois-Suomen sähkö
Oy ilmoitti luopuvansa tarjouksen jättämisestä. Tarjouksia pyydettiin
myös Lemminkäinen Oy:ltä sekä Anvia Oy:ltä, joista kumpikaan ei jättänyt
tarjoustaan.
Kiinteistötyöryhmä päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle, että hyväksytään
Schneider Electricin tarjous paloilmoitinjärjestelmän uusimisesta.
Puistopäällikkö Juha Ylinen on kutsuttuna kirkkoneuvoston kokoukseen
kertomaan tarkemmin tuomiokirkon palo- ja rikosilmoitinjärjestelmän
uusimisesta.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Schneider Electricin tarjouksen tuomiokirkon
paloilmoitin järjestelmän uusimisesta suorahankintana (liite).
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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Tuomiokirkon palo- ja rikosilmoitin järjestelmän uusimisen yhteydessä oli
alustavasti varauduttu pienempien remonttikokonaisuuksien toteutukseen samalla kun kirkko on pois käytöstä. Tällöin ei osattu varautua siihen, että näistä osa-alueista kokoontuu merkittäviä muutostarpeita,
jotka vaikuttavat määrärahoihin. Palo- ja rikosilmoitinjärjestelmän uusimisen myötä tuli esille seuraavia asiakokonaisuuksia ja niihin liittyviä alustavia hinta-arvioita jotka poikkesivat syksyn 2014 suunnitelmista ja määrärahoista.
1. Äänentoiston saneeraus, joka on aloitettu jo aiempina vuosina. Nykyinen tekniikka on vanhaa ja monimutkaista, joten laitteita olisi hyvä
uusia. Myös kaiuttimet parville ovat suunnittelussa mukana. Uusi arvio äänentoistoon liittyvistä kustannuksista ilman kaapelointia on n.
30.000€ ilman arvonlisäveroa.
2. Pistorasiat, lisävalaisimet, kohdevalaisimet ja ovimerkkivalaisimet.
Suunnittelun edetessä nämä on lisätty mukaan alkuperäisestä suunnittelusta poiketen. Lähtökohtana on ollut henkilöturvallisuus ja ajatus siitä, että kirkossa järjestettäisiin erilaisia näytelmiä ja esityksiä,
jolloin tarvitaan kohdevalaistusta. Kruunuihin on hehkulamppujen tilalle jo vaihdettu led-lamppuja, jotka ovat poistaneet hämäryyden urkuparvella ja alttarin edessä tapahtuvista kuoroesityksistä. Voimapistorasiat ja tavalliset pistorasiat ovat sisällytetty suunnitelmiin havaittujen puutteiden ja parannusehdotusten mukaisesti. Hinta-arvio ilman kaapelointia 15.000€ (ilman arvonlisäveroa).
3. Kamerat ja monitorit. Näiden tarpeellisuus on tullut ilmi vasta talousarviokokouksen jälkeen eikä näihin ole varauduttu talousarviossa. Kamerat palvelevat suntiota, kanttoria sekä sakastissa tilaisuutta seuraavaa henkilökuntaa. Arvio kameroiden ja monitoreiden asennuksesta ja hankinnasta ilman kaapelointia on n. 20.000 euroa ilman arvonlisäveroa.
Kaapeloinnista on pyydetty tarjoukset ja arvio kustannuksista on n.
25.000–30.000 euroa ilman arvonlisäveroa. Seurakunnalla ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta, joten arvonlisäveron osuus lisätään hintaan.
Asian tiimoilta on johto- ja kiinteistötyöryhmä kokoontunut 4.2.2015.
Tässä yhteydessä todettiin, että suunnittelun edetessä on tehty paljon lisähavaintoja ja kirkon ollessa suljettuna kuukauden, olisi tarkoituksenmukaista tehdä toimenpiteitä jotka kantaisivat pitkälle tulevaisuuteen.
Tämä kuitenkin nostaa kustannusarviota merkittävästi suunnitellusta.
Kokonaiskaapelointia kuitenkin em. kokouksessa kannatettiin, jolloin
kirkkoa ei tarvitsisi sulkea toistamiseen. Laitteet ja muu tekniikka voitaisiin mahdollisesti liittää jälkeenpäin valmiiksi asennettuihin kaapeleihin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Toisena vaihtoehtona on toteuttaa suunnitelmat kokonaisuudessaan kerralla, jolloin päätökset asiasta vietäisiin pikaisesti kirkkovaltuustoon. Kokonaistoteutuksen edut olisivat käydyn keskustelun perusteella seuraavat: kaapeloinnin päät eivät jäisi näkyviin eikä niitä tarvitsisi koteloida väliaikaisesti. Suurin osa töistä pystyttäisiin suunnittelijan arvion mukaan
toteuttamaan aikataulullisesti kirkon ollessa kiinni ja mahdolliset jälkiasennukset voitaisiin tehdä kirkon ollessa toiminnassa. Em. kokouksessa
päätettiin, että asiaa käsitellään vielä kiinteistötyöryhmän kokouksessa,
jossa tehtäisiin esitys kirkkoneuvostolle.
Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut em. asian tiimoilta 11.2.2015. Tässä
kokouksessa puistopäällikkö Juha Ylinen esitteli saadut tarjoukset sähkötöistä. Tarjoukset jättivät Sähköasennus Winter, Latomäen sähköliike Ky,
Sähköasennus Sipilä Oy, Are Oy. Pohjois-Suomen Sähkö Oy ja Sähköasennus Evälä eivät jättäneet tarjousta. Tarjousvertailussa edullisimman tarjouksen on tehnyt Sähköasennus Winter.
Puistopäällikkö Juha Ylinen on kutsuttu kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan asiasta tarkemmin kirkkoneuvostolle.
Kiinteistötyöryhmä esittää kokouksen perusteella kirkkoneuvostolle, että
kirkon sähkösuunnitelmien toteuttajaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Sähköasennus Winter. Sähkötöiden valvojaksi ehdotetaan
valittavan Tarja Muilu. Kiinteistötyöryhmä ehdottaa, että kirkon sähkösuunnitelmat toteutetaan kokonaisuudessaan kaikkine tarvikkeineen
ja laitteineen.
Esitys, talousjohtaja:
1. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon sähkösuunnitelma ja sen toteutus tehdään kokonaisuudessaan kaikkine
tarvikkeineen ja laitteineen, jolloin anotaan määrärahaa em. kokonaisuuteen 140.000 euroa.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että sähkötöiden toteuttajaksi valitaan tarjouksen perusteella Sähköasennus Winter ja sähkötöiden valvojaksi
valitaan Tarja Muilu.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Merkittiin, että puistopäällikkö Juha Ylinen oli kutsuttuna kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan esitetyistä muutostöistä.
Keskustelun perusteella kirkkoneuvosto päätti
1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon sähkösuunnitelma ja sen toteutus tehdään kokonaisuudessaan kaikkine tarvikkeineen ja laitteineen, jolloin anotaan määrärahaa em. kokonaisuuteen 140.000 euroa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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2. valita sähkötöiden toteuttajaksi tarjousten perusteella Sähköasennus Winter ja sähkötöiden valvojaksi valittiin Tarja Muilu.
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40 § KIRKON SIVUOSIEN TAKIMMAISTEN PENKKIRIVIEN POISTO JA KAAPISTON TEKO
Tuomiokirkossa on säilytetty mm. musiikki-instrumentteja saarnatuolin
alla. Kuoriosassa tulisi kuitenkin välttää varastoimasta mitään ylimääräistä. Samoin nykyään tapahtuva kahvitus kirkossa kaipaa uusia järjestelyjä. Näiden seikkojen vuoksi on kysytty Rakennuspalvelu Heikki Mattila
Ky:ltä tarjous neljästä liukuovellisesta säilytyskaapista, jotka asennettaisiin sivuparvien alla oleviin siipiin poistamalla takimmaiset penkit. Kaappeihin voisi varastoida soittimia ja muuta tarpeellista tavaraa, joita ei välttämättä aina tarvitse viedä kirkosta pois. Kahvitus kirkkopyhinä suoritettaisiin kaappien kansien päällä.
Kiinteistötyöryhmä päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle päätettäväksi, että
kirkkoon hankintaan tarjouksen mukaisesti neljä säilytyskaappia, jotka sävytetään penkkien mukaan. Tarjoushinta 4000 € alv 0.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto päättää, että tuomiokirkkoon hankitaan em. kaapistot
hintaan 4.960 euroa (sis. alv). ja että kirkosta poistetaan sivuosien takimmaiset penkit jotta kaapistot saadaan sijoitettua niiden tilalle.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kirkkoneuvoston kokous keskeytettiin
klo 18.45 kirkkovaltuuston kokouksen alkamisen vuoksi.
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EP:n Sound Service on jättänyt tarjouksen tuomiokirkon äänentoiston loppuun viemisestä (liite). Tarjous sisältää tarvittavat tuomiokirkon äänentoistolaitteet. Tarjous liittyy kirkon äänentoistokokonaisuuteen jota on käsitelty
§:ssä 39, 1. kohdassa.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan EP Sound Servicen tekemän tarjouksen tuomiokirkon äänentoistolaitteista.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi EP Sound Servicen tarjouksen.
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42 § WELJESAPU-PERINNEYHDISTYS RY LUPA-ANOMUS MUISTOLAATAN KIINNITTÄMISEEN
Weljesapu-perinneyhdistys Ry on lähestynyt puistopäällikköä kirjeellä, jossa
pyydetään lupaa vuonna 1946 kuolleen lapualaisen, saksan sotavoimissa
palvelleen Waffen-SS – vapaaehtoisen muistolaatan toimittamisesta ja kiinnittämisestä Lapuan sankarihautausmaalle.
Puistopäällikkö selvittää Seppo Tammisen kanssa, mihin olisi hyvä kiinnittää
muistolaatta ja minkälainen laatta olisi asianmukainen. Seurakunnalle ei aiheudu muistolaatasta kustannuksia.
Kiinteistötyöryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että hyväksytään muistolaatan kiinnitys Lapuan sankarihautausmaalle.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto hyväksyy muistolaatan kiinnityksen Lapuan sankarihautausmaalle.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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43 § SEURAKUNTATALON YLÄSALIN KÄYTTÖ LAUANTAINA 25.4.2015
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Lapsityön tiimi on anonut seurakuntatalon yläsalin käyttöä lauantaina
25.4.2015 liitteen mukaisesti. Aiempien käytäntöjen mukaan yläsali on ensisijaisesti käytössä lauantaisin muistotilaisuuksiin.
Esitys, tuomiorovasti:
Lapsityö voi käyttää seurakuntatalon yläsalia lauantaina 25.4.2015
Päätös, kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.

44 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
- selvitys jumalanpalvelusilmoittelusta paikallislehdessä, liite. Em. asiasta
keskusteltiin ja päätettiin, että palataan asiaan myöhemmin.
- Elyn kesäjuhla vuonna 2016
- Pentti Haukkala toi terveiset kirkkokahveista tuomiokirkossa
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45 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoituksen.
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