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KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 01.12.2015 pidetyn kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 07.12.2015-08.01.2016
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 26.11.2015
Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 26.11.2015-08.01.2016
Rautalampi 11.01.2016

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

8/2015

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 01.12.2015 klo 17.00-19.10
JÄSENET:
+TUOVINEN PEKKA, PJ
+VARIS PAULA, VPJ
+ANNALA PEKKA
+HUUSKONEN MATTI
+HÄMÄLÄINEN MERJA
+JÄÄSKELÄINEN VEERA
+VESTERINEN ARTO

VARAJÄSENET:

VIRTA IRMELI
HINTIKKA-VARIS SARI
JALKANEN SIRPA
HOTTI ANU
KORHONEN HANNU
LUNDBERG LAURI

LÄSNÄ:
+ MARKKANEN OLLI, KIRKKOVALTUUSTON PJ
- RUOSTILA VEIKKO, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ
+ MANNINEN TUULA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI

ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

TUULA MANNINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

PEKKA ANNALA

Pöytäkirjantarkastajat

MATTI HUUSKONEN
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

3§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Annala ja
Matti Huuskonen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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4§
ILMOITUSASIAT
4.1 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
25/2015
Rakennusavustus 2016
4.2. KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE
A7/2015
Seurakuntien päihdeasioiden toimintamallin päivitys
4.6. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 34/2015
Päätöspöytäkirja lähetetään liitteenä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

5§
PUUKAUPPATARJOUKSET
Rautalammin seurakunta on pyytänyt puukauppatarjoukset Huuhko ja Pentinmetsä
tilojen leimikoista.
Leimikko on ensiharvennusta ja harvennusta. Puutavaralajit mäntykuitu, kuusikuitu ja
koivukuitu.Puumäärä yhteensä 1959 m3.
Tarjoukset on pyydetty toimittamaan 25.11.2015 klo 12
mennessä.
Saadut tarjoukset hintavertailu laskettu leimaussuunnitelman mukaan:
Stora Enso Oyj
25 957,00
Metsäliitto Osuuskunta
23 921,00
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy edullisimman tarjouksen.
Kirkkoneuvosto valitsee puukaupan neuvottelijat ja allekirjoittajat.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi Stora Enso Oyj:n tarjouksen 25 957,00.
Puukaupan neuvottelijoiksi ja allekirjoittajiksi valittiin Matti Huuskonen ja
Tuula Manninen.

Pöytäkirjantarkastajat
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6§
HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2016
KirVESTES 2014-2016 liitteen 13 mukaisesti kirkon henkilöstön kehittämisessä voidaan
käyttää erilaisia keinoja kuten työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi ja
työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet.
Seurakunnissa, joiden henkilöstö on määrältään alle 20, voidaan suunnitelma laatia keskustellen henkilöstön kanssa ottaen huomioon seurakunnan tarpeet. Suunnitelman toteuttamisen kulut ovat 3360 €. Henkilöstön kehittämissuunnitelma lähetetään liitteenä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2016.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

7§
DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Antti Kaipiaisen siirtyessä eläkkeelle 1.4.2016 alkaen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.9.2015 § 10, että diakonian virka julistetaan haettavaksi, täytettäväksi
1.1.2016 alkaen (ajalle 1.1.-31.3.2015 järjestelyjen vuoksi määräaikaiseen virkaan virkaa
perustamatta, minkä jälkeen virkasuhteeseen toistaiseksi), hakuajan ollessa
16.9.-12.10.2015.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.9.2015 § 10 myös vahvistaa diakonian viran
tehtävänkuvauksen ja viran hakuilmoituksen sekä palkkauksen vaativuusryhmän 503 mu
kaisena. Hakuilmoitus julkaistiin kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, Kotimaa-lehdessä
sekä seurakunnan omilla, kirkon ja työvoimaviranomaisten käyttämillä verkkosivuilla.
Haastattelutyöryhmään valittiin Pekka Tuovinen, Paula Varis ja Pekka Annala.
Virkaan saapui määräaikana 5 hakemusta. Hakuaikaa jatkettiin 9.11.2015 asti. Tähän määräaikaan mennessä saatiin alkuperäisestä ja jatketusta hausta, 2 hakemuksen peruutuksen
jälkeen, lopulta 7 hakemusta, joista 4 kutsuttiin 24.11.2015 pidettyyn haastatteluun.
Yhteenveto hakijoista ja haastattelusta lähetetään liitteenä.
Työryhmä piti neuvottelun haastattelujen jälkeen. Hakijoiden asettamisessa järjestykseen
oli ratkaisevana näkökohtana seurakunnan diakoniatyön tarpeiden sekä hakijan kyvykkyyden ja ominaisuuksien kohtaaminen. Työryhmä päätyi ehdottamaan virkaan Niina Leppästä ja varalle Kirsi Tuonosta.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää valita diakonian virkaan Niina
Leppäsen ja varalle Kirsi Tuonosen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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8§
PÄRSNÄMÄEN TIEN PERUSPARANNUS
Markku Peltonen Otso Metsäpalveluista on tehnyt kuntokartoituksen Pärsnämäen tien
kunnosta ja puutteista ja sen pohjalta tehnyt esityksen tien perusparantamiseksi.
Perusparantamista käsiteltiin tiekunnan ylimääräisessä kokouksessa 6.11.
Kokous päätti yksimielisesti, että tie perusparannetaan. Kokous päätti, että suunnittelu- ja
toteutustyöt tilataan Otso Metsäpalveluilta. Kustannusarvio yhteensä n 48 000,00
(alv 0 %)
Seurakunnan osalta perusparannus koskee tiloja Hankaranta 27 ha (osuus 6,21 %) n.
2 950,00 ja Tervavuori 130 ha (osuus 15,27 %) n. 7 300,00. Hanke toteutetaan vuosina
2016 ja 2017. Hankkeeseen on talousarviossa varattu määrärahaa vuosille 2016-2017.
Tien perusparannus on seurakunnan osalta tarpeellinen mm. tiloilta toteutettavien hakkuiden vuoksi.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Hyväksytään seurakunnan tilojen osalta Pärsnämäen
tien perusparannuksen toteutustyö laadittujen suunnitelmien mukaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9§
I NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TEHTÄVIEN HOITO VUODEN 2016
AIKANA
1.1.2015 virkansa hoidon aloittaneen Markus Leinon virkasuhde purettiin päättymään
30.6.2015. Viran tehtäviä otettiin hoitamaan määräaikaiseen nuorisoteologin virkasuhteeseen virkaa perustamatta ajalle 10.8.2015 - 31.1.2016 teol. maist. Emilia Jalkanen.
KL 6 luvun 10 § mukaan kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä päättää viran täyttämättä
jättämisestä.
Tehtävien hoidon kannalta Rautalammin seurakunnassa näitä syitä katsotaan olevan rippikouluryhmän ohjauksen jatkuvuus, vastuullinen työote, tehtävän edellyttämä työtaito,
joustavuus tehdä erilaisia seurakuntatyön tehtäviä sekä virkojen ja toimien kokonaisuuden tarkotuksenmukainen järjestely.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää, että I nuorisotyönohjaajan virkaa ei julisteta haettavaksi vuoden 2016 aikana. Kirkkoneuvosto päättää ottaa teol. maist.
Emilia Jalkasen määräaikaiseen nuorisoteologin virkasuhteeseen virkaa perustamatta ajalle 1.2.- 31.12.2016. Hänen virkasuhteensa ehdot pysyvät muuten samoina kuin hänen
määräaikaisessa virkasuhteessaan 10.8.2015-31.1.2016.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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10 §
VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017-2018 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 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 talousarviokasi ja vuosien 2016-2018
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Talousarvioehdotuksen mukaan tilikauden tulos on 11 815,00 alijäämäinen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion 2016 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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11 §
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Mika Koukkarille vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2015.
Tontti sijaitsee korttelissa 82, Opintie 34. Tontin pinta-ala on 1523 m2.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 1.1.201631.12.2025. Vuosivuokra 1.1.2016 alkaen 381,00. Vuokra sidotaan syyskuun 2015
elinkustannusindeksiin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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12 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjantarkastajat

