RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 16.05.2018

KUULUTUS

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 16.05.2018 pidetyn kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 21.05.2018-22.06.2018 Rautalammin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.
Rautalampi 9.5.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 09.05.2018-22.06.2018
Rautalampi 25.06.2018

Suvi Iso-Herttua, kirkkoherran vs
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KOKOUSKUTSU

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 16.05.2018
klo 18.00 seurakuntatalolla.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017
Vastuuvapaudesta päättäminen
Seurakuntavaalien äänestysalueet ja vaalilautakunnan asettaminen
Maanvuokrasopimuksen uusiminen Tuomela
Maanvuokrasopimuksen uusiminen Jääskeläinen
Ilmoitusasiat

Rautalammilla 09.05.2018

Olli Markkanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2018
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

16.05.2018 KLO 18.00-19.40
SEURAKUNTATALOLLA

JÄSENET:
+Annala Pekka
-Hintikka-Varis Sari
+Hotti Anu
+Huuskonen Matti
+Hämäläinen Merja
-Jalkanen Sirpa
+Jääskeläinen Veera
+Karjalainen Jaakko
+Korhonen Hannu
-Lundberg Lauri
+Markkanen Olli
-Nenonen Minja-Riina
-Puranen Eeva-Liisa
-Varis Paula
-Vesterinen Arto
Varajäsenet:
-Palokangas Risto
-Hytönen Raimo
-Hiironen Riitta
MUUT LÄSNÄOLLEET
+Tuovinen Pekka, kirkkoherra
+Manninen Tuula, talouspäällikkö, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET
Olli Markkanen
puheenjohtaja

Tuula Manninen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Rautalammilla
Pekka Annala

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

Anu Hotti
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luku 5 §.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon
ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille 09.05.2018. Ilmoitus kokouksesta ja pöytäkirjan
nähtävillä olosta on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 09.05.2018.
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. Saatuaan
jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen
sijaansa.
ESITYS: Käsitellään kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan valtuutettujen esteet ja
päätetään niiden hyväksymisestä sekä todetaan estyneiden varajäsenet.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Esteestä kokoukseen osallistumiselle ilmoittaneet: Sari HintikkaVaris, Sirpa Jalkanen, Lauri Lundberg, Paula Varis. Esteestä ei ole ilmoittanut: Minja-Riina
Nenonen, Eeva-Liisa Puranen ja Arto Vesterinen. Ilmoitus kokouksesta toimitettu varajäsenille
Risto Palokangas, Raimo Hytönen ja Riitta Hiironen.

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.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä
pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan
kokouksen pöytäkirjan.
ESITYS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Annala ja Arto Vesterinen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Annala ja Anu Hotti.

5§
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017
Kirkkoneuvosto 20.3.2018 § 5
Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen
15 luvun 5 §:ssä. Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy
tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkon palvelukeskus on koonnut tasekirjan vuodelta 2017 kirkkohallituksen ohjeen mukaan.
Taseen loppusumma 31.12.2017 on 4 867 515,72 Tuloslaskelmaosan toteutumavertailun mukaan
toimintatuotot olivat 634 870,02 ja toimintakulut 1 203 524,87. Verotulot ja valtion rahoitus
578 701,22. Tilikauden alijäämä on 93 812,83.
Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi
on esitetty tasekirjassa.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilikauden alijäämä 93 812,83 kirjataan tilikauden
ylijäämä-/ alijäämätilille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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6§
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Tilintarkastajan lausunto 16.04.2018 suoritetusta tilintarkastuksesta tasekirjan liitteenä.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.201731.12.2017.

7§
SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSALUEET JA VAALILAUTAKUNNAN
ASETTAMINEN
Kirkkoneuvosto 8.5.2018 § 7
Laki kirkkolain muuttamisesta (209/2018) on vahvistettu, ja se on tullut voimaan 16.4.2018.
Samanaikaisesti sen kanssa tulee voimaan kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen
muuttamisesta (210/2018).
KVJ 2:3 mukaisesti seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina eli 18.11.
KVJ 2 luvun 24 § mukaisesti: Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin eli 6.10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka, vaan
vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Ennakkoäänestysmahdollisuus on kaikkina
ennakkoäänestyspäivinä klo 9-18 eli myöskin lauantaina 10.11.2018. Varsinaisena vaalipäivänä
jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, joka tulee olla avoinna klo 11-20
välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää.
Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä,
kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan alueen jakamisesta äänestysalueisiin. Tällöin KVJ 2:4
mukaisesti vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. KVJ 2:6 mukaisesti seurakunnan äänioikeutetuista
jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos
seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen
luettelo. Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan,
jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin
osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään. KVJ 2 luvun 4:2 mukaan jaosto valitsee puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa kirkkohallitukseen
30.4.2018 mennessä. Äänestysalueisiin jako toteutetaan muodostamalla Kirjuriin digitoidut
äänestysalueet. Seurakunnan, joka haluaa toteuttaa äänestyksen äänestysalueittain, tulee piirtää
alueiden rajat Kirjuriin 31.5.2018 mennessä. Äänestysalueiden nimien tulisi olla mahdollisimman
lyhyitä ja ne kirjataan järjestelmään mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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Nimeämistä varten annetaan tarkemmat ohjeet Kirjurissa. Mikäli seurakunta ei ole jakautunut
äänestysalueisiin, seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka.
Syksyn 2014 seurakuntavaaleissa Rautalammin seurakunta käsitti yhden äänestysalueen.
KL 23:19 mukaan seurakuntavaalien toimittamista varten kirkkovaltuusto asettaa
vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenen sijaan. KVJ 2:4,1 mukaan vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
KVJ 22:2,2 mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa aviolitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää
henkilöä. Vaalilautakuntaan on siten syytä valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä
riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää
kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lainmukainen tai hänen
tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
KL 23:19 mukaan kirkkoherra ei ole enää virkansa puolesta vaalilautakunnan jäsen. Tämä
tarkoittaa sitä, että vaalilautakuntaan nimettävän kirkkoherran tulee täyttää luottamushenkilönä
toimimisen edellytykset myös seurakunnan jäsenyyden osalta. Kirkkoherra, joka ei ole
seurakunnan jäsen, voi toimia vaalilautakunnassa asiantuntijana.
Syksyn 2014 seurakuntavaaleja varten kirkkovaltuusto asetti 26.5.2014 § 10 vaalilautakunnan,
johon kuului kirkkoherran lisäksi neljä jäsentä ja neljä varajäsentä sekä vaalilautakunnan
puheenjohtaja.
KL 23:8 mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) seurakunnan aluetta ei jaeta seurakuntavaaleissa 2018 äänestysalueisiin;
2) kirkkovaltuusto valitsee seurakuntavaalien vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja viisi muuta
jäsentä;
3) kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan kuusi varajäsentä asettaen heidät siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat varsinaisten jäsenten tilalle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Vaalilautakuntaan valittiin: Pekka Tuovinen, puheenjohtaja.
Jäsenet: Taisto Matilainen, Urho Karhu, Helena Rahko, Juhani Lehmonen, Pirjo Tikkanen.
Varajäsenet: Pekka Saarikko, Teuvo Vepsäläinen, Asta Kuikka, Aili Jäntti, Pentti Tuovinen,
Irmeli Virta.
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8§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kirkkoneuvosto 8.5.2018 §12
Pekka Tuomelalle ja Jaana Lyytinen-Tuomelalle vuokratun tontin vuokrasopimus on päättynyt
30.04.2018. Tontti sijaitsee osoitteessa Vihta-Paavontie 4. Tontin pinta-ala 1352 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 01.05.2018-30.04.2048. Vuosivuokra 527,00.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle
1.5.2018-30.4.2048. Vuosivuokra 1.5.2018 alkaen 527,00. Pinta-ala 1352 m2. Vuokra sidotaan
maaliskuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kirkkoneuvosto 8.5.2018 § 14
Sinikka Jääskeläiselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 19.9.2018. Tontti sijaitsee
osoitteessa Kanervapolku 2 as 2. Tontin pinta-ala 603 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 20.09.2018-19.09.2048. Vuosivuokra 110,00.

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle
20.09.2018-19.09.2048. Vuosivuokra 1.5.2018 alkaen 110,00. Pinta-ala 603 m2. Vuokra sidotaan
maaliskuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

10 §
ILMOITUSASIAT
Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen
3.4.2018 pidetyn piispantarkastuksen jälkitarkastuksen raportti
Vapaaehtoistyön kehittämisen suunnitelma
Talouspäällikön virkaan on 1.9.2018 alkaen valittu Jaana Pakarinen
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11 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
ESITYS: Kirkkovaltuuston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus:
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.
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