RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 14.12.2015

KUULUTUS

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.
Rautalampi 7.12.2015

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 07.12.2015-18.01.2016
Rautalampi

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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KOKOUSKUTSU

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
maanantaina 14.12.2015 klo 18 seurakuntatalolla.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
Marjo ja Jussi Pöyhösen maanvuokrasopimuksen uusiminen
Antti Perkon perikunnan maanvuokrasopimuksen uusiminen
Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma
Diakonian viranhaltijan johtosäännön muuttaminen
Ilmoitusasiat

Rautalammilla 7.12.2015

Olli Markkanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2015
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
JÄSENET:

14.12.2015 klo 18.00-19.10
SEURAKUNTATALO
POISSAOLON SYY

- Annala Pekka
+ Hintikka-Varis Sari
+ Hotti Anu
+ Huuskonen Matti
+ Hämäläinen Merja
+ Jalkanen Sirpa
- Jalkanen Veli-Jussi
+ Jääskeläinen Veera
+ Korhonen Hannu
+ Lundberg Lauri
+ Markkanen Olli
+ Puranen Eeva-Liisa
+ Ruostila Veikko
+ Varis Paula
+ Vesterinen Arto
Varajäsenet:
- Nenonen Minja-Riina
MUUT LÄSNÄOLLEET
+ Tuovinen Pekka, kirkkoherra
+ Manninen Tuula, talouspäällikkö, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET
Olli Markkanen
puheenjohtaja

Tuula Manninen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Rautalammilla

Merja Hämäläinen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

Sirpa Jalkanen
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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.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 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: 07.12.2015 Ilmoitus kokouksesta on seurakunnan
ilmoitustaululla 07.12.2015-18.01.2016.
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. Esteet: Annala Pekka, sairas, Jalkanen Veli-Jussi, matkoilla.
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.
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4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
ESITYS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Merja Hämäläinen ja Sirpa
Jalkanen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

5§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Marjo ja Jussi Pöyhöselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2015.
Tontti sijaitsee korttelissa 17, Savijärventie 1. Tontin pinta-ala on 2690 m2.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 1.1.201631.12.2045. Vuosivuokra 1.1.2016 alkaen 673,00. Pinta-ala 2690 m2.
Vuokra sidotaan syyskuun 2015 elinkustannusindeksiin. Tontinvuokraus esitetään
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Antti Perkon perikunnalle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2015.
Tontti sijaitsee korttelissa 64, Vihertie 17. Tontin pinta-ala on 3110 m2.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 1.1.201631.12.2045. Vuosivuokra 1.1.2016 alkaen 467,00. Vuokra sidotaan syyskuun 2015
elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

5

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 14.12.2015
7§
VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
KJ 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita.
KJ 15 luvun 2 §:n mukaan talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi)
on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa
kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan
tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot
otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
KJ 15 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.
KJ 15 luvun 4 §:n mukaan, jollei kirkkovaltuusto hyväksy talousarvioehdotusta ilman
muutoksia, se on palautettava kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa läsnä olevista
jäsenistä vaatii palauttamista. Kirkkoneuvoston on annettava asiasta lausunto ja tehtävä
ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös antaa aihetta. Kun ehdotusta
käsitellään kirkkovaltuustossa uudelleen, käsiteltäväksi otetaan vain aikaemmin päätetyt
muutokset sekä kirkkoneuvoston niiden johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio
on tällöin lopullisesti hyväksyttävä.
Johtokunnat ovat käsitelleet toimintasuunnitelmat ja talousarviot, joiden tuli olla valmiina
30.9.2015 mennessä.
Liitteenä on ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016-2018
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Talousarvioehdotuksen mukaan tilikauden tulos on 11 815,00 alijäämäinen.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion 2016 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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8§
DIAKONIAN VIRANHALTIJAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Kirkkolaki ei enää edellytä diakonian viranhaltijalle johtosääntöä. Kirkon mallijohtosäännön yleisperustelujen mukaan kirkkohallitus pitää sitä kuitenkin suositeltavana. Johtosäännön 6 § 1 kohdan mukaisten esittelyvaltuuksien vuoksi on johtosääntö joka tapauksessa
laadittava ja kirkkovaltuuston on se hyväksyttävä.
Nykyisen diakonian viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.4.2016 alkaen virka julistettiin
haettavaksi; jatkettu hakuaika päättyi 9.11.2015. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1.12.2015
§ 7 valita 7 hakijasta diakonian virkaan Niina Leppäsen. Hän aloittaa virkansa hoidon 1.1.2016.
Järjestelyjen vuoksi virkaan valittu otetaan määräaikaiseen diakonian virkaan virkaa perustamatta
31.3.2016 saakka, minkä jälkeen virkasuhteeseen toistaiseksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 15.9.2015 § 10 diakonian viranhaltijan tehtävänkuvauksen, jonka mukaan lähetyssihteerin tehtävät sisällytetään osaksi diakonian viran hoitoa. Tämä muutos edellyttää myös johtosäännön muuttamista. Muutos on mainittu
ennakoivasti viran hakuilmoituksessa.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.11.2015 § 9 käsitellyt johtosäännön muuttamisen. Muutettu
johtosääntö, joka on lähetetty liitteenä, on laadittu kirkon mallijohtosäännön pohjalta.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy diakonian viran muutetun
johtosäännön.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9§
ILMOITUSASIAT
9.2.2016 Kirkolliskokousvaalien ja hiippakuntavaltuustonvaalien vaalikokous
20.2.2016 Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Varkaudessa
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10 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

JA

VALITUSOSOITUKSEN

ESITYS:
Kirkkovaltuuston
pöytäkirjaan
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus:

liitetään

seuraavat

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.10.
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ANTAMINEN

SEKÄ

muutoksenhakukiellot,

