RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 26.5.2014

KUULUTUS

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 26.5.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.6.2014-3.7.2014 Rautalammin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.
Rautalampi 19.5.2014

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 2.6.2014-3.7.2014
Rautalampi 4.7.2014
Pekka Tuovinen, kirkkoherra

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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KOKOUSKUTSU

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
Maanantaina 26.5.2014 klo 18 seurakuntatalolla.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013
Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2013
Vastuuvapaudesta päättäminen
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015
Maanvuokrasopimuksen uusiminen
Vaalilautakunnan valitseminen
Joensuun maakunta-arkistoon tallennettavat kirkonkirjat
Määräalan myyminen Koski 17:29 tilasta Suomen valtiolle
Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
Ilmoitusasiat

Rautalammilla 19.5.2014

Olli Markkanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2014
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

26.5.2014 klo 18.00-20.05
SEURAKUNTATALOLLA

JÄSENET:
-Cajan Maarit
+Hintikka-Varis Sari
-Huuskonen Matti
+Hämäläinen Merja
+Hänninen Raija
+Ikäheimo Irma
+Markkanen Olli
-Markkanen Tuula
-Nenonen Minja-Riina
+Rahko Helena
-Ruostila Veikko
+Savolainen Mirja
+Varis Paula
+Vesterinen Arto
+Virta Irmeli

POISSAOLON SYY
henkilökohtaiset asiat
toinen kokous

toinen kokous

Kokouskutsu on lähetetty seuraaville varajäsenille:
-Jalkanen Anneli
-Weide Ari
+Karjalainen Jarmo
- Kultalahti Sini
MUUT LÄSNÄOLLEET
+Tuovinen Pekka, kirkkoherra
+Manninen Tuula, talouspäällikkö, sihteeri

KIRKKONEUVOSTON JÄSENET
-Karjalainen Markku
+Matilainen Taisto

ALLEKIRJOITUKSET
Olli Markkanen
puheenjohtaja

Tuula Manninen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Rautalammilla
Merja Hämäläinen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

Raija Hänninen
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luku 5 § Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon
ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty: 19.5.2014 Ilmoitus kokouksesta on seurakunnan
ilmoitustaululla 19.5.2014-3.7.2014
ESITYS: Kirkkovaltuusto toteaa, 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: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
ESTEITTEN HYVÄKSYMINEN
KJ 7:3,3 Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta
kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle
(tai kirkkoherranvirastoon).
ESITYS: Käsitellään kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan valtuutettujen esteet ja
päätetään niiden hyväksymisestä sekä todetaan estyneiden varajäsenet.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
ESITYS: Kirkkovaltuusto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
ESITYS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matti Huuskonen ja Merja
Hämäläinen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Merja Hämäläinen ja Raija Hänninen.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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5§
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013
Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:ssä. Seurakunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat
tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksessä 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta
vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajalle.
Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 202 906,78.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Tilikauden ylijäämä 202 906,78 kirjataan tilikauden ylijäämä-/ alijäämätilille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6§
HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS
Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväskyy hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2013.
Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 809,69 kirjataan ylijäämä- / alijäämätilille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

7§
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksen liitteenä sivu 62.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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8§
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015
Kirkkolaki 15 luku 2 § 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
VUOSI

2010

2011

2012

2013

VEROTULOT

569 633

577 137

569 730

599 705

MUUTOS %

- 3,25 %

+1,3 %

- 1,29%

+5,26 %

2014
arvio
580 000

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentiksi vuodelle 2015
vahvistetaan 1,75 %.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Tuula ja Kari Kotkalle vuokratun tontin vuokrasopimus on päättynyt 31.12.2013. Tontti
sijaitsee korttelissa 27, Niementie 6. Tontin pinta-ala on 1880 m2.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy uuden maanvuokrasopimuksen
ajalle 1.1.2014 - 31.12.2043. Vuosivuokra 1.1.2014 alkaen 470,00. Pinta-ala 1880 m2.
Vuokra sidotaan joulukuun 2013 elinkustannusindeksiin. Tontinvuokraus esitetään tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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10 §
VAALILAUTAKUNTA
Seurakuntavaalit pidetään 9.11.2014. KL 8 luvun 6 § mukaan vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona
seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja neljä muuta jäsentä sekä yhtä
monta varajäsentä. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunnan on pidettävä ensimmäinen kokous 1.8.2014 mennessä. KVJ 2 luvun 1 § 1. mom.
mukaan vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee seurakuntavaalien toimittamiseksi
vaalilautakunnan, jossa on kirkkoherran lisäksi neljä jäsentä ja neljä varajäsentä, sekä
vaalilautakunnan puheenjohtajan.
PÄÄTÖS: Jäsenet: Jouko Pispala, Taisto Matilainen, Helena Rahko, Irma Ikäheimo.
Varajäsenet: Urho Karhu, Markku Karjalainen, Irmeli Virta ja Mirja Savolainen.
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin: Taisto Matilainen
11 §
JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTOON TALLETETTAVAT KIRKONKIRJAT
Rautalammin seurakunnan kirkonkirjat on digitoitu. Kirkkoherranvirastossa olleet kirkonkirjat on toimitettu digitoinnista suoraan Joensuun maakunta-arkistoon. Siirrosta sovittiin
maakunta-arkiston kanssa keväällä 2013.
KJ 16 luvun 6 § mukaan sataa vuotta vanhempia manuaalisia kirkonkirjoja ja seurakunnan arkistoon
kuuluvia asiakirjoja sekä sataa vuotta nuorempia manuaalisia kirkonkirjoja, jotka on digitoitu osaksi
kirkon yhteistä jäsenrekisteriä, voidaan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston suostumuksella
tallettaa arkistolaitokseen.
Rautalammin seurakunta on siirtänyt Joensuun maakunta-arkistoon seuraavat kirkon arkiston kirjat:
Aa18, I-VIII Kirkonkirja 1901-1910
Bb2,

Ulosmuuttaneet 1880-1902

C 10, Syntyneet ja kastetut 1890-1905
F7,

Kuolleet 1876-1902

I B a b Muu aineisto, aluesiirto Suonenjoelta Rautalammille 1.5.1901
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuuston hyväksyy yllämainitun
luettelon mukaisten kirkon arkiston kirjojen siirron Joensuun maakunta-arkistoon.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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12 §
MÄÄRÄALAN MYYNTI KOSKI 17:29 TILASTA
Osalle Rautalammin seurakunnan omistamaa Koski 17:29 tilaa on perustettu luonnonsuojelualue. Alue on osa perusteilla olevaa Etelä-Konneveden kansallispuiston aluetta.
Alue on yhteensä 78,7 ha. Suojelualueella olevasta puustosta on saatu korvaus jo aiemmin.
Metsähallitus olisi halukas hankkimaan osan maapohjaa Vuori-Kalajan alueelta. YSAalue on perustamispäätöksessä jaettu kahteen osaan, joista toisessa (osa A) metsänhoito
on kielletty ja toisessa (osa B) sallittu. Kansallispuiston kehittämisen kannalta olisi toivottavaa, että ko. YSA-alueen tiukemmin suojeltu A-osa voitaisiin hankkia valtiolle, sillä
sijaitseva nuotiopaikka on alueen virkistys- ja matkailukäytön keskeistä infrastruktuuria.
YSA-alueen (B-osa) käyttö voisi seurakunnan osalta jatkua entisellään. Seurakunta on
rakennuttanut metsäautotien Vuori-Kalajan lammelle ja tien käyttöoikeus säilyisi seurakunnalla.
Pohjois-Savon ELY-keskus on laatinut luonnoskauppakirjan 19,4 ha määräalasta.
Kaupasta on pyydetty arviolausunto metsänhoitoyhdistykseltä.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy luonnoskauppakirjan, jolla
Rautalammin seurakunta myy Koski tilasta 17:29, 19,4 ha määräalan, Suomen valtiolle
edustajanaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kauppahinta 8000,00.
Kaupasta pyydetään tuomiokapitulin lausunto ja päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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13 §
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, tuli voimaan
1.6.2013. Lain voimaantulosäännöksen mukaan työnantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään
31.5.2014 asti, jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa
kirkkolain kanssa.
Seurakunnan nykyinen, 31.5.2014 asti voimassa oleva, mallivirkasäännön mukainen virkasääntö on
viimeksi tehdyin muutoksin hyväksytty kirkkovaltuustossa 30.6.1999 ja vahvistettu Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulissa 19.8.1999.
Kirkkohallituksen 14.10.1993 ja Kirkon Sopimusvaltuuskunnan 29.10.1993 hyväksymän
mallivirkasäännön 11 § 2 momentissa määrätään viran täyttävästä viranomaisesta: Jos viranomaisesta
ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt
viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman tätä delegointisäännöstä
päätösvalta asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle.
Mikäli delegointisäännös halutaan jatkossakin säilyttää, on asiasta otettava määräys kirkkoneuvoston
ohjesääntöön lisäämällä kirkkoneuvoston tehtäviin kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti:
”Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista,
kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 tai 12 §:stä muuta johdu taikka jollei
kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen”.
Ohjesäännön muutos on tehtävä 31.5.2014 mennessä ja alistettava KL 4 luvun 3 § 1. momentin
mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Muutettu kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § lähetetään liitteenä.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy muutetun kirkkoneuvoston ohjesäännön
10 §:n liitteen mukaisena ja alistaa päätöksensä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

14 §
ILMOITUSASIAT
-Kirkkohallituksen virastokollegion päätös 13.2.2014 § 111, vahvistettu kirkkovaltuuston 25.11.2013
tekemä päätös määräalan myymisestä Koski 17:29 tilasta Kai Kristian Meissnerille
-Taisto Matilaisen selvitys seurakuntatalon ikkuna- ja oviremontista
-Törmälän loma- ja kurssikeskuksen osakkeiden mahdollinen myynti

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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15 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

JA

VALITUSOSOITUKSEN

ANTAMINEN

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

SEKÄ

