KIRKKONEUVOSTO 16.5.2017

KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.05.2017 pidetyn kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.05.2017-23.06.2017
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 11.5.2017

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 11.5.2017-23.06.2017
Rautalampi 26.6.2017

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

3/2017

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 16.5.2017 klo 17.00-18.10
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
+KORHONEN HANNU, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ
+MANNINEN TUULA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI
+KOPPANEN ILKKA § 14

ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

TUULA MANNINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

PEKKA ANNALA

Pöytäkirjantarkastajat
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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. Työjärjestystä muutettiin niin, että § 14 käsiteltiin § 3
jälkeen.

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
7/2017
Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista
8/2017
Esitykset Pro Ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä
2017
9/2017
Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.5.2017
4.2.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 6/2017
Lisäohjeita työnantajalle koskien työsopimuslain valmennus- tai koulutusvelvollisuutta sekä
työterveyshuoltolain työterveyshuoltoa
4.3.
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 10/2017, 11/2017, 12/2017
Päätöspöytäkirjat lähetetään liitteenä.
4.4
Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 1/2017
Päätöspöytäkirja lähetetään liitteenä.
4.5.
Sopimus yhteistyöstä kunnassa sijaitsevan Rautalammin vanhan kaatopaikka -alueen perustutkimusten tekeminen ja tutkimusraportin laatiminen

PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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5§
KESÄN 2017 LEIRIEN OHJELMASTA JA TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT JOHTAJAT
Seurakunta on päättänyt järjestää Törmälässä kesän 2017 aikana seuraavat, vähintään yhden
yöpymisen sisältävät leirit: rippikoululeiri 10.-15.6. sekä varhaisnuorten (tyttöjen ja poikien)
leirit 24.-25.7. ja 27.-28.7. Lisäksi järjestetään mahdollisuus osallistua 28.6.-3.7. Partaharjulla
pidettävälle Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien hiippakuntaleirille ”Lahja – iloisia yllätyksiä”.
Tällaisille leireille on nimettävä ohjelmasta ja turvallisuudesta vastaava johtaja, joka laatii
leirille turvallisuusasiakirjan. Näkökohtina johtajan nimeämisessä ovat leirillä olevien työntekijöiden tehtävät ja sovittu leirin työnjako. Nimetylle leirin johtajalle maksetaan KirVESTES
41 § mukaista johtajalisää.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kesän 2017 leirien turvallisuudesta ja ohjelmasta vastaaviksi
johtajiksi nimetään Suvi Iso-Herttua (rippikoululeiri) ja Tea Adeola (tyttöjen ja poikien leirit).
Mikäli Partaharjun leirille on lähtijöitä, Rautalammin seurakunnan leiriryhmän johtajaksi nimetään kesäteologi Teemu Loppi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6§
PIISPANTARKASTUKSEN JOHDOSTA SEURAKUNNALLE ANNETUT KEHITTÄMISTEHTÄVÄT
Rautalammin seurakunnassa toimitettiin piispantarkastus 7. ja 9.4.2017. KJ 18:7 § mukaisessa
tarkoituksessa on piispa Jari Jolkkosen loppulausunnossa annettu seurakunnalle kehittämistehtäviä. Seurakunnan kehittämismahdollisuuksia on kirjattu myös lääninrovastin ja pappisasessorin laatimaan toiminnan, talouden ja hallinnon tarkastusmuistioon sekä loppulausuntoon
liitettyyn, työyhteisökonsultti Raimo Turusen muistioon. Rautalammin rovastikunnan lääninrovasti Teppo Ritari vastaa jälkitarkastuksesta vuoden kuluessa piispantarkastuksen päättymisestä.
Loppulausunnon kehittämistehtävät ja niiden toteutuksen tilanne:
1.
Seurakunta jakaa piispan päätöslausunnon sekä pappisasessorin ja lääninrovastin tarkastusmuistion työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotka käyvät niiden pohjalta avoimen keskustelun piispantarkastuksesta. Tämä tulee hoitaa kuluvan kevään aikana.
Päätöslausunto, siihen kuuluva Raimo Turusen liite sekä tarkastusmuistio on jaettu työntekijöille ja luottamushenkilöille sähköpostilla tai kirjeitse. Työntekijöiden kesken on käyty keskustelu 26.4.2017 pidetyssä työneuvottelussa.
2.
Seurakunta jatkaa työyhteisön kehittämistä työyhteisökonsultti Raimo Turusen erillisen
muiston pohjalta. Tuomiokapituli on valmis tukemaan tätä hiippakuntasihteeri Antti
Kokkosen työpanoksella.
Pöytäkirjantarkastajat
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Seurakunnan toimintojen keskittämistä seurakuntatalolle on syytä tarkkaan selvittää
toiminnan, hallinnon, työyhteisön kanssakäymisen ja seurakuntalaisten palvelujen näkökulmista.
Luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteisiä kokoontumisia ja keskusteluja, esim. valtuustokauden alussa pidettyjen ”seurakuntaseminaarien” järjestämistä on syytä laajentaa vähintään kerran vuodessa tapahtuviksi. Kokouspaikka voisi olla muualla kuin seurakunnan omissa tiloissa, mitä varten olisi varattava rahaa talousarvioon.
Hiippakuntasihteeri Antti Kokkosen ja työntekijöiden kanssa on sovittu työyhteisön kehittämisestä, joka alkaa 17.5.2017 ja jatkuu alkusyksyllä 2017.
3.
Seurakunta laatii vapaaehtoistyön kehittämisen suunnitelman vuoden kuluessa. Sen tarkoituksena on vahvistaa seurakuntalaisten kutsumista ja osallistumista jumalanpalveluksen toteutukseen, diakoniaan, kasvatukseen ja muuhun seurakunnan elämään.
Vapaaehtoistyö on esillä seurakunnan strategiassa, ja vapaaehtoistyön ohjeen valmiiksi saattaminen ja käyttöönotto on tavoitteena kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa. Kehittämistehtävän myötä tämän tavoitteen mukainen hanke laajenee vapaaehtoistyön suunnitelman laatimiseksi.
4.
Seurakunta jatkaa seurakuntarakenteen selvittämistä yhteistoiminnassa Suonenjoen
sekä tarvittaessa muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnalle annetuista kehittämistehtävistä piispan päätöslausunnon ja muiden piispantarkastuksesta laadittujen muistioiden pohjalta.
Kirkkoneuvosto päättää, että luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestetään yhteinen keskustelutilaisuus piispantarkastuksen kehittämistehtävistä ja tulevan toiminnan suunnittelusta
syyskuun alussa.
Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan vapaaehtoistyön suunnitelmaa.
Kirkkoneuvosto kutsuu Suonenjoen seurakunnan neuvotteluun koskien yhteistyön kehittämistä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pekka Tuoviselle annettiin valtuudet nimetä työryhmä vapaaehtoistyön suunnitelmaa varten.
Työryhmään nimettiin kirkkoneuvoston edustajana Merja Hämäläinen. Päätettiin, että työryhmään tulee edustajia johtokunnista ja vapaaehtoisista.
Kirkkoneuvosto päätti kutsua Suonenjoen seurakunnan kirkkoneuvoston neuvotteluun koskien
yhteistyön kehittämistä.

Pöytäkirjantarkastajat
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7§
VELI-JUSSI JALKASEN KIRJE 14.4.2017
Veli-Jussi Jalkanen on lähettänyt 14.4.2017 sähköpostilla aloitteen, jossa hän ehdottaa retken
järjestämistä Kirkkopäiville ja sen kustantamista seurakunnan vapaaehtoisille sekä yhteisen
keskusteluillan järjestämistä.
Kirkkopäiville / Lähetysjuhlille tehdään rovastikunnan yhteinen retki, johon kaikilla rovastikunnan seurakunnilla on ollut mahdollisuus lähettää edustajia ja osallistujia. Retkeä on tarjottu
omakustanteisesti kaikille seurakuntalaisille. Seurakunta on lähettänyt kirkkoneuvoston päätöksillä 21.3.2017 § 8, 9 edustajat Kirkkopalveluiden ja Suomen Lähetysseuran vuosikokouksiin. Kirkkopäiville järjestettävästä retkestä on ollut ilmoitus seurakunnan internet-sivuilla.
Vapaaehtoisille tullaan järjestämään muuta yhteistä koulutusta ja virkistystä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Veli-Jussi Jalkasen kirjeen
ja toteaa, että erillistä retkeä ei ole tarvetta järjestää.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
8§
VELI-JUSSI JALKASEN KIRJE 5.5.2017
Veli-Jussi Jalkanen on lähettänyt 5.5.2017 sähköpostilla tiedustelun ja aloitteen, joka koskee
piispantarkastuksen valmistelevia toimia, kehittämistehtäviä ja niiden toteuttamista.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Veli-Jussi Jalkasen lähettämä kirje merkitään tiedoksi. Todetaan, että kirkkoneuvosto on tehnyt kehittämistehtäviä ja niiden toteuttamista koskevia päätöksiä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9§
LIONS CLUB RAUTALAMPI/MALVI RY:N ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN HANKE KIVIPENKIN ASENTAMISEKSI KIRKKOPUISTOON
Lions Club Rautalampi/Malvi on tehnyt kirkkoneuvostolle esityksen Kivipenkin asentamiseksi
kirkkopuistoon.
Klubi on päättänyt asentaa pysyvän muistomerkin klubin toiminnasta Suomi 100 vuotta ja
Lions Club International 100 vuotta 2017 merkkivuosien kunniaksi.
Penkki olisi luonnonkivestä lohkottu ja mitoiltaan noin 4x0,6x0,6 m. Penkki tulisi sankarihautausmaan lähelle levähdyspaikaksi. Penkki antaisi mahdollisuuden veteraaneille ja vanhuksille
seurata sankarihautausmaalla pidettäviä tilaisuuksia. Penkki palvelisi myös muita kirkkopuistossa tapahtuvia tilaisuuksia.
Penkki asennetaan paikalleen kaivamalla pintamaat ja laittamalla riittävästi sepeliä ja routaeristeitä kiven ja sen ympärille tulevan laatoituksen alle. Tarkoitus on asentaa pihalaatat kiven
ympärille, jotta nurmikon leikkaus ja muut huoltotyöt voidaan hoitaa sujuvasti.
Pöytäkirjantarkastajat
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Kiviveistämöllä penkin istuinpinta sahataan sileäksi reunat pyöristäen. Maastotyöt ja ympäristön kunnostaminen tehdään klubin talkootyönä ja klubin maksamana konetyönä. Seurakunnalle ei toimenpiteestä aiheudu kustannuksia. Hankkeelle haetaan kunnalta toimenpidelupa.
Penkkiin tulee joko kaiverrettuna tai pronssilaattana teksti Suomi 100 v. LCI 100 v. 2017, LC
Rautalampi/Malvi ja LC Rautalampi.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto antaa luvan LC Rautalampi/Malville kivipenkin asentamiseksi kirkkopuistoon sankarihautausmaan lähelle. Penkin asentamisesta
aiheutuvista kustannuksista vastaa LC Rautalampi/Malvi. Penkin paikka kirkkopuistossa katsotaan yhdessä LC Rautalampi/Malvin edustajien kanssa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

10 §
VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO
Marjo Vanhalalle vuokratun tontin vuokrasopimus on siirtynyt 23.03.2017 tehdyllä kauppakirjalla Kimmo Karviselle.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Merkitään vuokrasopimuksen siirto tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

11 §
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kimmo Karviselle siirtyneen tontin vuokrasopimus päättyy 30.6.2017. Tontti sijaitsee osoitteesa Tallivirrantie 110 A. Tontin pinta-ala on noin 1900 m2.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 1.7.201730.6.2022. Vuosivuokra 1.7.2017 alkaen 280,00. Pinta-ala 1900 m2. Vuokra sidotaan joulukuun 2016 elinkustannusindeksiin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

12 §
AUTO- JA VENEVALKAMAPAIKAN VUOKRASOPIMUS
Seppo Auraskarille on vuokrattu auto- ja venevalkamapaikka Kosken tilan 17:29 kuuluvalta
auto- ja venevalkamapaikka alueelta. Vuokrasopimus on päättynyt 31.12.2016.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään vuokrasopimus auto- ja venevalkamapaikasta
Kosken tilan 17:29 paikoitusalueelta ajalle 1.1.2017-31.12.2021. Vuokra kertamaksuna
125,50.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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13 §
RENSSIN METSÄTIEN PERUSPARANNUS
Otso Metsäpalvelut on laatinut suunnitelman Renssin metsätien parantamiseksi. Rautalammin
seurakunnan osalta hanke koskee Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa tilaa Mutala 3:233.
Perusparannushankkeesta pidettiin osakkaiden kesken neuvottelu 18.11.2016, jossa käytiin
läpi kuntokartoitus, havaitut puutteet ja esitys tien perusparantamiseksi.
Perusparannuksen yhteydessä seurakunnan maalle tehtävä pistotie liitetään mukaan hankkeeseen. Osakkaina ovat Tornator Oy ja Rautalammin seurakunta. Tien perusparannus on seurakunnan osalta tarpeellinen mm. tilalta toteutettavien hakkuiden vuoksi.
Vuoden 2017 talousarviossa on maa- ja metsätalous / alueiden kunnossapitoon varattu rahaa
7500,00. Hanke totutetaan vuosien 2017-2018 aikana. Seurakunnan osuus kustannuksista on
noin 7700,00 euroa.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan osalta Otso metsäpalveluiden tekemät suunnitelmat Renssin metsätien parantamiseksi laaditun suunnitelman
mukaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

14 §
PUUKAUPPATARJOUKSET
Rautalammin seurakunta on pyytänyt puukauppatarjoukset Mutalan tilan 3:233
leimikoista.
Leimikko on ensiharvennusta, harvennusta ja avohakkuuta. Puumäärä on yhteensä 2252 m3.
Tarjoukset on pyydetty toimittamaan 11.5.2017 klo 12 mennessä.
Tarjoukset esitellään tarkemmin kokouksessa.
Saatujen tarjousten hintavertailut leimausselosteen mukaan:
Versowood ja Harvestia yhteistarjous
84 667,00
UPM-Kymmene Oyj
84 679,00
Metsäliitto Osuuskunta
83 809,00
Keitele Foorest Oy
82 225,00
Stora Enso Oyj
81 958,00
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy edullisimman tarjouksen.
Kirkkoneuvosto valitsee puukaupan neuvottelijat ja allekirjoittajat.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin UPM-Kymmene Oyj:n tarjous 84679,00. Puukaupan allekirjoittajiksi
ja neuvottelijoiksi valittiin Matti Huuskonen ja Tuula Manninen.

Pöytäkirjantarkastajat
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15 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Pöytäkirjantarkastajat

