KIRKKONEUVOSTO 09.10.2018

KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 09.10.2018 pidetyn kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 12.10.2018-13.11.2018
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 4.10.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 04.10.2018-13.11.2018
Rautalampi 14.11.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

8/2018

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 09.10.2018 klo 17.00 – 18.00
JÄSENET:
+TUOVINEN PEKKA, PJ
-VARIS PAULA, VPJ
-ANNALA PEKKA
-HUUSKONEN MATTI
+HÄMÄLÄINEN MERJA
+JÄÄSKELÄINEN VEERA
+VESTERINEN ARTO , 5§-11§

VARAJÄSENET:

+VIRTA IRMELI
+HINTIKKA-VARIS SARI, 4§-6§ sekä 8-11§
-JALKANEN SIRPA
- HOTTI ANU
- KORHONEN HANNU
-LUNDBERG LAURI

LÄSNÄ:
+ MARKKANEN OLLI, KIRKKOVALTUUSTON PJ
-KORHONEN HANNU, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ
+PAKARINEN JAANA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI
ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

JAANA PAKARINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

MERJA HÄMÄLÄINEN

Pöytäkirjantarkastajat

VEERA JÄÄSKELÄINEN
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n
mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Arto
Vesterisen ja Paula Variksen
PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Merja Hämäläinen ja Veera Jääskeläinen.
3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä.
Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos
asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se
edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei
hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talouspäällikkö, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa
viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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Sari Hintikka Varis saapui kokoukseen ennen pykälän 4§ käsittelyä.
4§
ILMOITUSASIAT
4.1 Kirkkohallituksen yleiskirjeet
12/2018 Vuoden 2019 kirkkokolehdit
13/2018 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita:
Liite 13.1. Kirkon keskus- ja eläkerahastomaksut seurakuntatalouksittain 2019
Liite 13.2. Valtionrahoituksen jako seurakunnille 2019
4.2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A5/2018 Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa koskeva työsopimuslain
muutos
A6/2018 Luottamusmieskurssit
4.3.
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
38 / 2018, 39 / 2018
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Arto Vesterinen saapui kokoukseen ennen pykälän 5 käsittelyä.
5§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN AINO, JOUNI JA PÄIVI ÖSTERBERG
Aino, Jouni ja Päivi Österbergille vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 14.11.2018. Tontti
sijaitsee osoitteessa Äijävedentie 1, 77700 Rautalampi. Pappilan tilaan R:no 18:340 kuuluva
vuokrattava alue on 1658 m2. Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 15.11.2018 –
14.11.2048. Vuosivuokra on 812,00 eur.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 15.11.2018 14.11.2048 Aino, Jouni ja Päivi Österbergille. Vuosivuokra 15.11.2018 alkaen 812 eur. Pintaala 1658 m2. Vuokra sidotaan elokuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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6§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN JULIA PUNKIN PERIKUNTA
Julia Punkin perikunnalle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2018. Tontti sijaitsee osoitteessa Jyväskyläntie 8, 77700 Rautalampi. Pappilan tilaan R:no 18:340 kuuluva vuokrattava alue on 1830 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 1.1.2019 – 31.12.2048 Julia Punkin perikunnan nimiin. Vuosivuokra on 640,00 eur.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 1.1.201931.12.2048 Julia Punkin perikunnalle. Vuosivuokra 1.1.2019 alkaen 640 eur. Pinta-ala 1830
m2. Vuokra sidotaan elokuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Sari Hintikka-Varis ei osallistunut pykälän 7 käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
7§
AUTO- JA VENEVALKAMAPAIKAN VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kaija Markkaselle on ollut vuokrattuna auto- ja venevalkamapaikka Kosken tilaan 17:29 kuuluvalta alueelta, kirkkoneuvosto (21.1.2014 § 5). Vuokrasopimus päättyy 31.12.2018.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi auto- ja venevalkamapaikan vuokrasopimus
ajalle 1.1.2019-31.12.2023 Kaija Markkaselle. Vuokra kertamaksuna koko vuokra-ajalta on
125 eur.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
8§
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
Rautalammin kunta rakentaa kirkonkylän alueella paineviemärilinjaa. Suunniteltu paineviemärilinja kulkee kiinteistön Pappila 18:340 Kapakkaniemen alueella. Työalueen leveys on 10m.
Käyttöoikeussopimuksesta kunta maksaa kertakorvauksen seurakunnalle 522,50 eur.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Rautalammin seurakunta tekee Rautalammin kunnan kanssa
johtoalueen käyttöoikeussopimuksen Pappilan tilan 18:340 Kapakkaniemen alueelle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

10 §
JOHTOKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN
KL 11 luvun 4 § 1 mom mukaan kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä. Rautalammin seurakunnassa toimii Lapsi- ja nuorisotyön sekä Aikuistyön johtokunnat.

Pöytäkirjantarkastajat
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Keväällä 2017 Rautalammin seurakunnassa toimitetun piispantarkastuksen toiminnan, talouden ja hallinnon tarkastuksen muistiossa (21.3.2017) s. 4 todetaan: ”Näin pienessä seurakunnassa saattaisi olla viisasta seuraaviin seurakuntavaaleihin liittyen pohtia johtokuntien korvaamista työalojen vastuuryhmillä, jotka olisivat hallinnollisten elimien sijasta toimintaa
suunnittelevia ja toteuttavia työryhmiä”.
Tätä ehdotusta puoltavat Rautalammin seurakunnassa, erityisesti Vapaaehtoistyön kehittämisen suunnitelmaa valmistelevassa työryhmässä, käydyt keskustelut ja johtokuntien kuulemiset
(Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan kokouspöytäkirja 20.9.2018 § 7, Aikuistyön johtokunnan
kokousmuistio 3.10.2018 § 7). Johtokuntien tilalle perustettavien vastuuryhmien lukumäärä,
toimiala, kokoonpano ja kokouskäytännöt voidaan määritellä huomattavasti joustavammin
kuin nykyisille johtokunnille. Tällaisen muutoksen etuina voidaan nähdä hallinnon keventyminen, kohtuullisen kokoisiksi muodostettavat toimialat, suunnittelutyön siirtyminen lähemmäksi seurakunnan elämää ja toimintaa, erityisesti vapaaehtoistyön osalta, sekä työntekijöiden
saaman vahvistuminen.
Johtokuntien lakkauttamisessa toimivalta on niiden perustajalla (kirkkovaltuusto). Tilalle perustettavat työalojen vastuuryhmät perustaa toimikaudeksi 2019-2020 valittava kirkkoneuvosto.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa
johtokunnat 31.12.2018.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa johtokunnat
31.12.2018.

11 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus:

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00

Pöytäkirjantarkastajat

