KIRKKONEUVOSTO 10.07.2018

KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 10.07.2018 pidetyn kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.07.2018-17.08.2018
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 05.07.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 05.07.2018-17.08.2018
Rautalampi 20.8.2018

Suvi Iso-Herttua, kirkkoherran vs
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

6/2018

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 10.07.2018 klo 17.00-18.30
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

ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

TUULA MANNINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

VEERA JÄÄSKELÄINEN

Pöytäkirjantarkastajat
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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 Veera
Jääskeläinen ja Arto Vesterinen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veera Jääskeläinen ja Matti Huuskonen.

Pöytäkirjantarkastajat
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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.

4§
ILMOITUSASIAT
4.1
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
10/2018
Verkkotyön yhteistyömalli
11/2018
Hallinto- ja erityistuomioistuimille uusi sähköinen asiointipalvelu – valitusosoituksia
päivitettävä
4.2
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A4/2018
Vaihtelevaa työaikaa noudattavan (tarvittaessa töihin tulevan) työntekijän asemaa koskeva työsopimuslain muutos
4.3
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
31 / 2018
Päätöspöytäkirja lähetetään liitteenä.
4.4
Lausuntopyyntö Rautalammin kirkonkylän yleiskaavaehdotuksesta
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Nikolay Pavloville vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 19.09.2018. Tontti sijaitsee
osoitteessa Kanervapolku 4. Tontin pinta-ala 1350 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 20.09.2018-19.09.2048. Vuosivuokra 240,00.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 20.09.201819.09.2048. Vuosivuokra 20.9.2018 alkaen 240,00. Pinta-ala 1350 m2. Vuokra sidotaan
syyskuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6§
VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO
Aleksanteri Punkin perikunnalle vuokratun tontin vuokraoikeus on siirtynyt 30.5.2017 Juulia
Punkin perikunnalle.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Merkitään vuokrasopimuksen siirto tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

7§
VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO
Johan Edvard Hakkaraisen perikunnalle vuokratun tontin vuokraoikeus on siirtynyt
26.06.2018 Heli Ahlforsille.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Merkitään vuokrasopimuksen siirto tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

8§
VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO
Markku Heimoselle ja Sisko Gråstenille vuokratun tontin vuokraoikeus on siirtynyt
29.11.2017 Sisko Gråstenille.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Merkitään vuokrasopimuksen siirto tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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9§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Rautalammin Rautiaisille vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2018.
Tontti sijaitsee osoitteessa Tallivirrantie. Lippukunnan puheenjohtaja Markku Utriaisen kanssa
käydyssä keskustelussa päädyttiin siihen, että vuokrasopimus uusitaan ajalle 1.1.201931.12.2028. Tontilla on Rautalammin Rautiaisten partiomaja.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESTYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 1.1.201931.12.2028. Vuosivuokra 1.1.2019 alkaen 600,00. Pinta-ala 1 ha. Vuokra sidotaan joulukuun
2018 elinkustannusindeksiin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

10 §
LUOTTOTAPPIOT
Kipa – kirkon palvelukeskus toimittaa vuosittain luottotappioehdotuksen seurakuntatalouksiin. Ehdotuksella on kaikki laskut, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää laskun eräpäivästä, mukaan lukien perintälukitut sekä perintätoimistoon siirretyt laskut.
Kirkon palvelukeskus on pyytänyt palauttamaan hyväksytyn luottotappioehdotuksen
15.6.mennessä. Luottotappioiksi kirjattavia saatavia on yhteensä 1249,75
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirjataan maksamattomat laskut luottotappioiksi kirkon palvelukeskuksen ehdotuksen mukaisesti. Osa saatavista laitetaan vielä perintään.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

11 §
SIUNAUSKAPPELIN REMONTTI
Siunauskappelin eteisen sisäkaton kattolevyt ovat osittain irronneet ja kupruilevat.
Kappelissa on tehty katselmus ja päädytty siihen, että eteisen katto aukaistaan ja korjataan.
Samalla on selvitetty mahdollisuutta laittaa urkuparvelle avattavat ikkunat. Kanttori KaisaLiisa Pirkkanen on valittanut, että erityisesti kesäaikaan urkuparvelle paistaa aurinko suoraan
isoista ikkunoista ja tekee siellä olon kuumaksi ja tukalaksi, kun ilma ei vaihdu. Lämpötila
nousee korkeaksi. Urkuparvella on kokeiltu erilaisia viilentimiä ja puhaltimia, mutta ne eivät
ole tuoneet toivottua tulosta.
Suoritetun katselmuksen perusteella on päädytty ratkaisuun, jossa urkuparven molemmille
puolille asennetaan avattavat ikkunat niin, ettei julkisivuun tule muutoksia.
Ikkunat on tilattu ja toimitusaika on n 5 viikkoa. Töistä on pyydetty Rautalammin Rakennukselta tarjous, joka on 3 440,00 sis.alv. Työ tehdään loppukesällä. Siunauskappelin rakennusten
rakentamiseen ja kunnossapitoon on talousarviossa vuodelle 2018 varattu 2 000,00.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy siunauskappelissa tehtävät korjaukset Rautalammin Rakennus Oy:n tekemän tarjouksen mukaan.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat

KIRKKONEUVOSTO 10.07.2018

7

12 §
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
29.12.1986 kirkkovaltuuston hyväksymän maankäyttösuunnitelman kohta 9.3:
Haja-asutusalueella olevat metsämaat luovutetaan hirven metsästystä ja pienriistan metsästystä
varten viisivuotisin, erikseen tehtävin vuokrasopimuksin paikallisille metsästysseuroille ja
jahtiseurueille
Uusi sopimus ajalle 1.1.2018 – 31.12.2022:
Kuikkavuoren Erä ry/ Koski 17:22, Korpimaa 48:3, kertamaksu 290,00
Kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 16
Talouspäällikön esitys: Metsästysvuokrasopimus uusitaan kirkkovaltuuston hyväksymän
maankäyttösuunnitelman mukaisesti ajalle 1.1.2018 – 31.12.2022. Vuokra peritään 290,00 €
kertamaksuna viiden vuoden ajalta. Sopimus koskee kaikkea metsästystä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 08.05.2018 § 16, että Kuikkavuoren Erän metsästysvuokrasopimusta ei uusita. Perusteluna: selvitetään kansallispuiston läheisyys ja metsästysseurojen yhteistyön kehittäminen alueella kahden seuraavan vuoden aikana.
Kuikkavuoren Erä ry on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Kuikkavuoren Erä esittää,
että metsästysvuokrasopimus uusittaisiin talouspäällikön esityksen mukaisesti.
Perusteluina Kuikkavuoren Erä esittää:
Päätöksessä ehdotetaan metsästysseurojen yhteistyön kehittämistä. Tämän asian tiimoilta on
pidetty palaveri jo 20.4.2018 johon osallistuivat Kuikkavuoren Erän ja Nipurin Erän edustajat
sekä Matti Huuskonen.
Toinen tämän kielteisen päätöksen perustelu oli ”Kansallispuiston läheisyys”. Metsähallitus on
vuokrannut maitaan Kuikkavuoren Erälle ja Konneveden seurakunta Nipurin Erälle vaikka
maat ovat kansallispuistossa kiinni. Kansallispuiston läheisyys ei haittaa muitakaan maanomistajia vuokraamasta maitaan metsästyskäyttöön jopa puiston sisälläkin.
Oikaisuvaatimusta koskeva kirje jaetaan kokouksessa.
Asiasta on keskusteltu Metsähallituksen edustajan kanssa. Metsähallitus pitää hyvänä sitä, että
alueen turvallisuusnäkökulmat tulee ottaa huomioon. Neuvottelua ja yhteistyötä alueella toimivien metsästysseurojen kanssa olisi hyvä pohtia. Metsähallitus on valmis tulemaan mukaan
neuvotteluihin. Kansallispuiston alueen ulkopuolella olevien alueiden metsästystä ei tulisi rajoittaa.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto keskustelee Kuikkavuoren Erä ry:n tekemästä oikaisuvaatimuksesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Lisäselvitysten tekemiseksi asia käsitellään seuraavassa kokouksessa uudelleen.
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13 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus:

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Pöytäkirjantarkastajat

