RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 07.12.2016

KUULUTUS

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 07.12.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 12.12.2016-13.01.2017 Rautalammin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.
Rautalampi 30.11.2016

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 30.11.2016-13.01.2017
Rautalampi 15.01.2017

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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KOKOUSKUTSU

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
Keskiviikkona 07.12.2016 klo 18 seurakuntatalolla.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
Veli-Jussi Jalkasen eronpyyntö seurakunnan luottamustoimista
Kirkkovaltuuston varajäsenen tuleminen varsinaisen jäsenen tilalle
Aikuistyön johtokunnan puheenjohtajan valinta eronneen luottamushenkilön tilalle
Hautausmaan nurmien leikkaaminen ja siistiminen
Metsäsuunnitelma vuosille 2017-2026
Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelma
Maanvuokrasopimuksen uusiminen
Itä-Suomen it-alueyhteistyösopimuksen hyväksyminen ja lausunto johtokunnan
johtosäännön muuttamisesta
Ilmoitusasiat

Rautalammilla 30.11.2016

Olli Markkanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

07.12.2016 klo 18.00-19.55
SEURAKUNTATALOLLA

JÄSENET:

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
-Nenonen Minja-Riina
+Puranen Eeva-Liisa
+Varis Paula
+Vesterinen Arto

työeste
työmatka
-

lapsen hoito

-

Varajäsenet:
+Karjalainen Jaakko
+Palokangas Risto
+Hytönen Raimo
-Hiironen Riitta
MUUT LÄSNÄOLLEET
+Tuovinen Pekka, kirkkoherra
+Manninen Tuula, talouspäällikkö, sihteeri
+Leinonen Hannu § 9

ALLEKIRJOITUKSET
Olli Markkanen
puheenjohtaja

Tuula Manninen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Rautalammilla

Eeva-Liisa Puranen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

Paula Varis
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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: 30.11.2016 Ilmoitus kokouksesta on seurakunnan
ilmoitustaululla 30.11.2016-13.01.2017.
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, työeste, Hintikka-Varis Sari, työmatka
Jääskeläinen Veera, lapsen hoito. Kutsuttu varajäsenet: Karjalainen Jaakko, Palokangas Risto,
Hytönen Raimo. Esteestä ei ole ilmoitettu: Huuskonen Matti, Jalkanen Veli-Jussi, Nenonen
Minja-Riina.
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 JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
ESITYS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Minja-Riina Nenonen ja EevaLiisa Puranen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva-Liisa Puranen ja Paula
Varis.

5§
VELI-JUSSI JALKASEN ERONPYYNTÖ SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA
Veli-Jussi Jalkanen on Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen, suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan jäsen sekä aikuistyön johtokunnan puheenjohtaja. Hän on lähettänyt 20.10.2016
sähköpostilla kirjeen, jossa hän pyytää eroa Rautalammin seurakunnan luottamustoimista.
3.11.2016 lähettämällään sähköpostiviestillä hän on täsmentänyt eronpyyntöään koskemaan
kaikkia hänen luottamustoimiaan ja että hän pyytää niistä eroa välittömästi.
KL 23 luvun 4 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. KL 23 luvun 6 § mukaan
luottamushenkilön eron myöntämisestä päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön.
Seurakuntavaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin,
jonka jäsen luottamushenkilö on.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää Veli-Jussi Jalkaselle eron
kirkkovaltuuston jäsenyydestä, aikuistyön puheenjohtajan tehtävästä ja suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan jäsenyydestä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6§
KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENEN TULEMINEN VARSINAISEN JÄSENEN
TILALLE
Kirkkovaltuuston jäsen Veli-Jussi Jalkaselle on myönnetty ero hänen luottamustoimestaan (5 §).
KL 23 luvun 7 § 2 mom mukaan, jos seurakuntavaaleilla valitulle luottamushenkilölle
myönnetään ero, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston jäseneksi Veli-Jussi
Jalkasen tilalle kutsutaan varajäsen Jaakko Karjalainen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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7§
AIKUISTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA ERONNEEN
LUOTTAMUSHENKILÖN TILALLE
Aikuistyön johtokunnan puheenjohtaja Veli-Jussi Jalkaselle on myönnetty ero hänen
luottamustoimestaan (5 §).
KL 23 luvun 7 § 2 mom mukaan. jos muulle kuin seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston
jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitulle luottamushenkilölle on
myönnetty ero, on jäljelle olevaksi toimikaudeksi valittava uusi luottamushenkilö.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee aikuistyön johtokunnan
puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Aikuistyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Palokangas.

8§
HAUTAUSMAAN NURMIEN LEIKKAAMINEN JA SIISTIMINEN
Hautausmaan yleisilmeeseen on kiinnitetty huomiota hautausmaan katselmuksissa 25.8.2014 ja
20.9.2016. Ruohonleikkuuta ja siistimistä trimmerillä on lisätty kesästä 2015 alkaen.
KL 17 luvun 5 §
Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudanhoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella
huolehditaan hautausmaalla ja sen osalla olevien hautojen perushoidosta.
Sopimuksettomien hautojen yleishoidosta tulisi tehdä päätös. Hautausmaasta tulee epäsiisti, jos
vain sopimushautojen osalta leikataan nurmet. Nurmien leikkaaminen koskee hautausmaan
yleishoitoa, ei tarkemmalla tasolla toteutettua hoitoa (esim. kivien ympärykset)
ESITYS: Hautausmaalla suoritettujen katselmusten, hautausmaan yleisilmeen ja siisteyden vuoksi
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kaikkien hautojen nurmen leikkaaminen suoritetaan
verovaroin hautausmaan yleishoitona.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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9§
METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2026
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 15.9.2015 § 5 Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistyksen
tarjouksen uuden metsäsuunnitelman tekemisestä.
Suunnitelmiin sisältyvät kuvio-, hakkuu-, hoito-, luonto- ja muut yhteenvetotiedot ja
tulosteet. Seurakunnan metsäpinta-ala on yhteensä n. 1290,7 ha.
Metsäsuunnitelman kokouksessa esittelee Hannu Leinonen.
Tietoja suunnitelmasta:
Puusto puutavaralaji
Mänty
Kuusi
Koivu
Muu
Yhteensä m3
Yhteensä %

Tukki
m3
30841
21814
5652
386
58693
37

Kuitu
m3
53951
22518
23187
970
100626
63

Yhteensä
m3
84793
44331
28839
1356
159319
100

Suunnitelman mukaan
Kasvu
m3/ha/vuosi m3/10 v
Metsämaa
6,3
78098

Hakkuut
m3/ha/vuosi m3/10 v
5,2
64460

Hakkuut 2017-2026
Mäntytukki
Kuusitukki
Koivutukki
Muu tukkia
Yhteensä

%
18
21
7
0
46

m3
11640
13760
4351
210
29961

Mäntykuitu
Kuusikuitu
Koivukuitu
Muu kuitua
Kuitua

m3
15289
9485
9297
429
34499

%
24
15
14
1
54

Kantorahatulo kaikkiaan 2 006 915 €. Hoitotöiden kustannukset 231 327 €.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy MHY Pohjois-Savon tekemän metsäsuunnitelman vuosille 2017-2026.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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10 §
VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017-2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
KJ 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota ja hyvän talouden hoidon 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 aikaisemmin päätetyt
muutokset sekä kirkkoneuvoston niiden johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio
on tällöin lopullisesti hyväksyttävä.
Johtokunnat ovat käsitelleet toimintasuunnitelmat ja talousarviot joiden tuli olla valmiina
30.9.2016 mennessä. Talousarvion sitovuustaso on tulosyksikkötaso.
Sisäiset vuokrakulut ja sisäiset vyörytyserät eivät ole talousarviossa.
Liitteenä on ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017-2019
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Talousarvioehdotuksen mukaan tilikauden tulos on 95 445,00 alijäämäinen.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion 2017 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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11 §
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN

9

Tyyne Hänniselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2016.
Tontti sijaitsee korttelissa 65, Sairaalantie 8. Tontin pinta-ala on noin 2680 m2.
Maanvuokrasopimus ja kartta lähetetään liitteenä.
ESITYS: kirkkoneuvosto esittää, että tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 1.1.201731.12.2046. Vuosivuokra 1.1.2017 alkaen 468,50. Vuokra sidotaan lokakuun 2016
elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

12 §
ITÄ-SUOMEN IT-ALUEYHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA LAUSUNTO
JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMISESTA
Itä-Suomen IT-alueyhteistyön (IITA) johtokunta on 10.6.2016 päättänyt esittää sopijaseurakuntien
kirkkovaltuustojen/yhteisten kirkkovaltuustojen hyväksyttäväksi muutoksia seurakunnissa
aiemmin hyväksyttyyn yhteistyösopimukseen sekä pyytänyt lausuntoa yhteistyösopimuksen
liitteenä olevan johtokunnan johtosääntöön ehdotetuista muutoksista.
Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuusto on 15.12.2009 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt
aiemman sopimuksen. IITAn johtokunnan esitys uudeksi yhteistyösopimukseksi ja johtokunnan
johtosäännöksi lähetetään liitteinä.
Yhteistyösopimuksen keskeiset muutokset koskevat määräenemmistösäännöksen purkamista
johtokunnan johtosäännön mahdollisissa muutostilanteissa sekä harkintavaltuuksien ja
kustannusten jakamisen määrittelyä. Seurakuntaliitosten johdosta sopijaseurakuntien määrä on
aiempaa pienempi. Johtokunnan jäsenmäärää on esitetty lisättäväksi yhdellä; tämä lisäpaikka
annettaisiin Ylä-Savon ev. lut. seurakuntayhtymälle. Sopimustekstiä on muutoinkin päivitetty ja
stilisoitu. Johtokunnan johtosäännön osalta muutokset liittyvät pitkälti yhteistyösopimuksen
muutoksiin.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen ITalueyhteistyötä koskevan sopimuksen IITAn johtokunnan ehdotuksen mukaisena ja toteaa
lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista johtokunnan johtosäännön muutosehdotukseen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

13 §
ILMOITUSASIAT
luottamushenkilöpuheenjohtajien koulutus 25.2.2017
joulujuhla 11.12.2016 klo 16.30
piispantarkastukseen liittyvä luottamushenkilöille tehtävä kysely, kyselyn purkaminen ja
samalla pidettävä valtuuston kokous
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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14 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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JA

VALITUSOSOITUKSEN

ESITYS:
Kirkkovaltuuston
pöytäkirjaan
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus:

liitetään

ANTAMINEN

seuraavat

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

SEKÄ

muutoksenhakukiellot,

