KIRKKONEUVOSTO 01.11.2018

KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 01.11.2018 pidetyn kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 5.11. - 6.12.2018
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 26.10.2018

Suvi Iso-Herttua, kirkkoherran sijainen

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 26.10.-6.12.2018
Rautalampi 7.12.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

9/2018

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 1.11.2018 klo 17.00 – 17.30
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
+PAKARINEN JAANA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI
ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

JAANA PAKARINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

PAULA VARIS

Pöytäkirjantarkastajat

JÄÄSKELÄINEN VEERA
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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 Paula
Variksen ja Veera Jääskeläisen
PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Paula Varis ja Arto Vesterinen.
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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4§
ILMOITUSASIAT
4.1. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A7/2018 Paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus
4.2.
Talouspäällikön päätöspöytäkirjat:
1/2018 Hautausmaakukkien tilaus
2/2018 Viranhakuilmoitukset
3/2018 Hautausmaan puuston kaato
4/2018 Hautainhoitorahaston talletus
4.3.
Johtokuntien pöytäkirjat / muistiot
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan kokouksen (20.9.2018) pöytäkirja
Aikuistyön johtokunnan kokouksen (3.10.2018) muistio
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
5§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN PEKKA VEHVILÄINEN
Pekka Vehviläiselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 14.11.2018. Tontti sijaitsee
osoitteessa Niementie 4. Pappilan tilaan R:no 18:340 kuuluva vuokrattava alue on n. 1220 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 15.11.2018 – 14.11.2048. Vuosivuokra on 473,00
eur.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 15.11.2018 14.11.2048 Pekka Vehviläiselle. Vuosivuokra 15.11.2018 alkaen 473,00 eur. Pinta-ala n 1220
m2. Vuokra sidotaan elokuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
6§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN RAUTALAMMIN KUNTA
Rautalammin kunta on vuokrannut Rautalammin seurakunnalta maa-alueen kuntopolulle ja
frisbeegolfradalle. Vuokra-alue sijaitsee tilalla Pappila RN:no 18:340 ja on n 2850 m pitkä ja 4
m leveä. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2018.
Rautalammin kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.10.2018, 211§ vuokrasopimuksen uusimisen ajalle 1.1.2019 – 31.12.2023.Vuosivuokra on kertamaksuna 1550 eur. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueen kunnossapidosta ja siisteydestä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Päätetään hyväksyä liitteenä oleva uusi vuokrasopimus kuntopolku- ja frisbeegolfalueesta ajalle 1.1.2019-31.12.2023 Rautalammin kunnan kanssa. Vuosivuokra on 1550 eur kertamaksuna.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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7§
SUORITUSLISÄ (VOIMAAN 1.1.2020)
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018-2020, 26 §, on sovittu suorituslisän käyttöönotosta
1.1.2020 alkaen.
Suorituslisä on osa kannustavaa palkkausta, jolla pyritään parantamaan tuloksellisuutta ja johtamaan työntekijöiden työsuoritusta. Parhaimmillaan sillä palkitaan tavoitteiden suuntaisesta
toiminnasta, johon työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omin toimin.
Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut
suorituslisän maksamisen edellytykset. Suorituslisää ei ole tarkoitus maksaa kaikille. Suorituslisästä, sen arviointi-perusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta päättää työnantaja. (KirVESTES 26.1 §)
Asiaa on käsitelty Rautalammin seurakunnan yhteistoimintakokouksessa 25.10.2018 (täytäntöönpanoneuvottelut, pääsopimuksen 2 §:n 4 momentti, 13 §). Yt-kokouksen neuvottelutulos
on yksimielinen, pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. Rautalammin seurakunnassa arviointikriteerit ovat : 1) työssä suoriutuminen (pakollinen) sekä 2) yhteistyökyky. Kriteerien painoarvo on 50%.Suoritustasot ovat: 1) Odotukset alittava taso 2) odotusten mukainen hyvä taso 3)
odotukset ylittävä taso. Suorituslisän saaminen edellyttää odotusten mukaisen hyvän tason
ylittämistä. Ensimmäinen arviointijakso on 1.1.2019-31.10.2019 (10 kk).

PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Päätetään ottaa suorituslisäjärjestelmä käyttöön 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2020 paikallisesta järjestelyerästä 0,4%-yksikköä käytetään seurakuntamestarin
tehtäväkohtaiseen peruspalkkaan ja 0,2-%-yksikköä suorituslisään. Suorituslisään käytetään
näin ollen yhteensä 1,3% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä (1,1%-yks.+0,2%-yks.) alkaen 1.1.2020. Ensimmäisen suorituslisän jaettava euromäärä vahvistetaan talousarvion laatimisen yhteydessä syksyllä 2019.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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PUUKAUPPATARJOUKSET
Rautalammin seurakunta on pyytänyt puukauppatarjoukset Rautalammilla olevien tilan Takametsä 686-410-4:16 ja Pärsnä 686-403-5:37 avohakkuusta, harvennushakkuusta ja ensiharvennuksesta pystykauppana. Puumäärä on yhteensä n. 5671 m3.
Tarjoukset on pyydetty toimittamaan 15.10.2018 klo 12 mennessä.
Tarjoukset esitellään tarkemmin kokouksessa.
Saatujen tarjousten hintavertailut tehty leimausselosteen ja puumäärien vertailun mukaan:
Pärsnä ja Takametsä:
Keitele Forest Oy
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Partaharjun Puutarha

160 287,00
159 827,00
146 663,00
83 655,00

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy edullisimman tarjouksen.
Kirkkoneuvosto valitsee puukaupan neuvottelijat ja allekirjoittajat.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Keitele Forest Oy:n tarjouksen 160 287,00 eur. Puukaupan neuvottelijoiksi ja allekirjoittajiksi valittiin Olli Markkanen ja
Jaana Pakarinen.

Pöytäkirjantarkastajat
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9 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus:

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Pöytäkirjantarkastajat

