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KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 29.11.2017 pidetyn kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 04.12.2017-05.01.2018
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.
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Pekka Tuovinen, kirkkoherra
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA
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PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 29.11.2017 klo 17.00-20.25
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
+ PAKARINEN JAANA, KUTSUTTUNA, HALLINTOON PEREHTYMINEN
+ LEPPÄNEN NIINA, LEHTOLAHTI JAANA § 7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN
KÄSITTELY

ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

TUULA MANNINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

MERJA HÄMÄLÄINEN
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

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

3§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Merja Hämäläinen
ja Arto Vesterinen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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4§
ILMOITUSASIAT
4.1.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
17/2017
Vuoden 2018 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
18/2017
Palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista
19/2017
Sisällissodan muistovuosi
20/2017
Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen
4.2
Seurakuntaopiston tiedote
Syksy 2017
Ammatillisen koulutuksen lain uudistus 1.1.2018 ja sen tuomat muutokset

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

5§
METSÄTIEN RAKENTAMINEN PÄRSNÄ 5:37 TILALLE
Rautalammin seurakunnan omistamalle Pärsnä 5:37 tilalle olisi hyvä saada metsätie, että
puunkorjuuta tilalta voitaisiin hoitaa tehokkaammin. Nykyiset hakkuut tulisi pääosin suorittaa
talvihakkuuna, koska tilalle ei ole liikennöitävää tietä. Metsätaloussuunnitelman mukaan hakkuita vuosien 2017-2026 metsätaloussuunnitelmassa on noin 5348 m3. Hankalat sääolosuhteet vaikeuttavat talvihakkuiden toteuttamista ja olisi hyvä jos hakkuita voitaisi tehdä ympärivuoden. Hyvät kulkuyhteydet vaikuttavat osaltaan myös puun hintaan. Metsätien rakentamiskustannukset sisältyvät talousarvioehdotukseen.
Metsätien rakentamisesta on saatu seuraavat tarjoukset:
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo 22 900,00 + alv
Otso metsäpalvelut 22 000,00 + alv
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy Otso metsäpalvelun tarjouksen
metsätien rakentamisesta Pärsnä 5:37 tilalle vuosina 2018-2019 hinta 22 000,00 + alv.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hylkäsi saadut tarjoukset. Kirkkoneuvosto päätti, että metsätien
rakentaminen palautetaan uuteen valmisteluun.
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6§
I NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA NUORISOPASTORIN
VIRAN PERUSTAMINEN
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.10.2017 § 10 päättänyt esittää kirkkovaltuustolle, että I
nuorisotyönohjaajan virka (varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö) lakkautetaan 31.7.2018
ja perustetaan nuorisopastorin virka 1.6.2018 alkaen.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 § 1-3 mom 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”.
Puheena oleva kirkkoneuvoston päätös ei syntynyt kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesta
esittelystä vaan päätös oli kirjattu, ilman päätösehdotusta, henkilöstösuunnitelman valmistelua
koskevan päätöksen lisänä.
Kirkon yhteistoimintasopimuksen 3 § 2 mom mukaan ”Työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa käsitellään 1 mom:ssa määrättyjen asioiden lisäksi seuraavia asioita: 1)
henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä,
työmenetelmissä ja tehtävien tai työtilojen järjestelyssä; 2) organisaation ja toiminnan uudelleen järjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia”.
Puheena olevan kirkkoneuvoston päätöksen mukainen I nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen ja nuorisopastorin viran perustaminen toisi merkittäviä muutoksia seurakuntapastorin ja
mahdollisesti myös II nuorisotyönohjaajan virkojen tehtävänkuvauksiin. Papiston, mukaan
lukien kirkkoherra (nykyinen ja aikanaan valittava uusi), olisi sovittava uudesta työnjaosta.
Näin ollen puheena oleva viran lakkauttaminen ja uuden perustaminen on yhteistoimintamenettelyn alaista.
Ennen puheena olevaa kirkkoneuvoston kokousta ei oltu ryhdytty Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiseen yhteistoimintamenettelyyn.
Ylläkuvatun asiantilan perusteella todetaan, että puheena oleva kirkkoneuvoston päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä.
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 11.10.2017 § 10 henkilöstösuunnitelman laatimisesta, mikä merkitsee seurakunnan virkojen ja toimien tarkastelua kokonaisuutena. Päätös yksittäistä virkaa koskien, juuri ennen suunnitelman laatimista, rajoittaa vapautta tehdä kokonaisuuden huomioonottavia ratkaisuja.
Puheena olevan kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen tehdyt laskelmat osoittavat viran lakkauttamisen ja uuden viran perustamisen vuoksi n. 7500 euron lisäystä v. 2018 (5500 euroa v.
2019 ja 2020) henkilöstökuluissa. V. 2018 talousarvioesitys on 95445 euroa alijäämäinen.
Pentti Tanskasen 17.11.2017 toimittaman välitilintarkastuksen muistion mukaan ”seurakunnan
tulokertymä ei mahdollista käyttökustannuksen lisäystä, vaan päinvastoin pitäisi nykyistä kulurakennetta saada alennettua.
Pöytäkirjantarkastajat
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Tämä edellyttää säästöjen aikaansaamista henkilöstökustannuksissa. Henkilöstön osalta tulisi
pohtia yhteisten virkojen tai toimien perustamista sekä yhteistoiminnan lisäämistä muiden
seurakuntien kanssa”.
Hallintolain 8 luvun 50 § mukaan ”viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:
1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen”.
Hallintolain 8 luvun 52 § mukaan ”viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi on
esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä”.
KJ 6 luvun 13 § 4 mom mukaan ”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa”. Tämän toimivallan nojalla asia otetaan kirkkoneuvoston uuteen käsittelyyn.
Kirkon yhteistoimintasopimuksen 16 § mukainen henkilöstön kuuleminen on toimitettu
2.11.2017. Kuulemisessa nousi esille toisaalta puheena olevaa viran lakkauttamis- ja perustamishanketta puoltavia, toisaalta sille kielteisiä kannanottoja. Myönteisinä kannanottoina mainittakoot hankkeen ”yleisluontoisen puoltamisen” lisäksi papin viran joustavuus työtehtävien
suhteen verrattuna nuorisotyönohjaajan virkaan sekä kasvatustyöalan papilta odotettu parempi,
joustavampi tuki ja paremmat yhteistyövalmiudet. Kielteiset kannanotot liittyivät tehtävänkuvauksien muutoksiin, seurakuntapastorin viran asemaan mahdollisessa Suonenjoen srk:n kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen irtisanomistilanteessa, papiston määrään suhteessa seurakunnan kokoon, yksinomaan pappien hoitamien toimitusten määrään, nuorisotyön ja papin
tehtävien keskinäiseen painottamiseen ja yhteensovittamiseen sekä kokonaisvaltaiseen henkilöstösuunnitteluun.
Tässä yhteydessä todettakoon, että viran hoitoon liittyvät asiat on hoidettava ensi kädessä esimiehen toimesta, ei virkajärjestelyin.
Taloustilanne seurakunnissa on kiristynyt verotulojen alenemisen myötä. Suonenjoen seurakunta ei ole kuitenkaan viimeisen arvion mukaan irtisanomassa yhteistoimintasopimusta seurakuntapastorin viran tehtävien hoidosta vuosina 2018-2020. Irtisanomistilanteessahan Rautalammin seurakunnalle jäisi seurakuntapastorin virka 100 % työajalla.
Pappien lukumäärästä seurakunnassa ei ole yksikäsitteisiä suosituksia, koska se riippuu monista tekijöistä. Kysymystä on käsitelty Kirkon Sakasti- ja Suomen kirkon Pappisliiton verkkosivuilla: Suomen ev.-lut. kirkossa on keskimäärin yksi pappi n. 2000 jäsentä ja n. 2500 seurakunnan alueen asukasta kohti. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat ainoita seurakunnan tehtäviä, joissa tarvitaan välttämättä nimenomaan pappia. Rautalammin seurakunnan
kirkollisista toimituksista muodostavat suurimman osan sekä lukumääräisesti että työajallisesti
hautajaiset, joita on luokkaa 1 / viikko. Aiemmin pappeja runsaasti työllistäneet toiminnot
(seurakuntapiirit, kinkerit, onnittelukäynnit) ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosina –
kinkerit ovat loppuneet kokonaan. Seurakunnan toiminta on keskittynyt kirkonkylään kylien
hiljenemisen takia. Puheena olevan papinviran perustaminen ei nouse ensi kädessä seurakunnan jatkuvasta tarpeesta saada lisää pappistyövoimaa, vaan tarpeesta järjestää nuorisotyö tilanteessa, jossa I nuorisotyönohjaajan virassa ei ole vakinaista haltijaa.
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Kirkkovaltuusto on 24.10.2017 pidetyn kokouksen päätöksessä § 9 antanut lausuntonsa tuomiokapitulille koskien kirkkoherran viran auki julistamista ja viran erityisistä vaatimuksista
sekä pyynnön välillisestä vaalista. Tuomiokapituli tulee tekemään asiassa päätöksen aikaisintaan 14.12.2017 pidettävässä kokouksessa.
Puheena olevan viran lakkauttamis- ja uuden viran perustamishankkeen kiireellisyydelle ei ole
perusteltua, dokumentoitua selvitystä.
Nykyisen kirkkoherran siirtyessä eläkkeelle tarvitaan lomitusten takia syyskaudella 2018
normaalia enemmän pappistyövoimaa samalla kun nuorisotyö tulee hoidetuksi. Tämä tarve
voidaan ratkaista nuorisopastorin viran avulla. Johtuen epävarmuustekijöistä, joista tärkein on
uuden kirkkoherran viran valinta viran vastaanottaminen, on nuorisopastorin virka syytä perustaa määräajaksi (KL 9§ 2 mom 3)), ja näin saadaan lisäaikaa selvittää pappien tarvetta ja
taloudellisia mahdollisuuksia jatkossa.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää poistaa päätöksensä esittää kirkkovaltuustolle I nuorisotyönohjaajan viran lakkauttamista 31.7.2018 ja nuorisopastorin viran perustamista 1.6.2018 alkaen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että I nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan 31.7.2018 ja että perustetaan nuorisopastorin virka määräaikaisena ajalle 1.6.2018-30.6.2019. Viran palkkausta, tehtävänkuvausta ym. koskevan valmistelun tekee kirkkoherra yhdessä virkojen ja toimien järjestelytyöryhmän kanssa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

7§
VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2020 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 ylitai 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.
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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 aikaisemmin päätetyt
muutokset sekä kirkkoneuvoston niiden johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio
on tällöin lopullisesti hyväksyttävä.
Johtokunnat ovat käsitelleet toimintasuunnitelmat ja talousarviot joiden tuli olla valmiina
30.9.2017 mennessä. Talousarvion sitovuustaso on tulosyksikkötaso.
Sisäiset vuokrakulut ja sisäiset vyörytyserät eivät ole talousarviossa mukana.
Valmisteleva toimikunta on käsitellyt talousarvioehdotusta kokouksessaan 7.11.2017. Kirkkovaltuuston 7.12.2016 § 9 vuosille 2017-2026 hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaan
puunmyyntitulo vuositasolla on noin 160 000-170 000. Talousarvioehdotukseen on lisätty
puunmyyntituloja vuodelle 2018 80 000,00. Puunmyyntituloja ei kuitenkaan voida vuosittain
ylittää vaan pyrkiä noudattamaan hyväksyttyä metsäsuunnitelmaa. Puunmyyntituloista osa
kohdistuu metsätienrakentamiseen Pärsnän tilalle johon talousarviossa on varattu määrärahaa
vuosille 2018 ja 2019.
KJ 15 luku 10 § Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän
metsäsuunnitelman mukaisesti.
Verotuloarvio vuodelle 2018 perustuu verotulokertymään 31.10.2017 455 433,77 ja valtionrahoitukseen 48 305,00.
Liitteenä on ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019-2020
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2018-2020. Talousarvioehdotuksen mukaan tilikauden tulos on 99 065,00 alijäämäinen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion 2018 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2020 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
8§
MAANVUOKRASOPIMUS RAUTALAMMIN KUNNAN KANSSA
Rautalammin seurakunta on vuokrannut Rautalammin kunnalle Pappilan tilasta 18:340
alueen uimarannan ja venevalkaman tonttia varten n 1160 m2. Vuokrasopimus on päättynyt
ja seurakunta on neuvotellut Rautalammin kunnan kanssa uuden vuokrasopimuksen ajalle
1.1.2017-31.12.2021. Vuosivuokra 128,00.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Rautalammin seurakunta vuokraa Rautalammin kunnalle
alueen uimarannan ja venevalkaman tonttia varten Pappilan tilasta 18:340 n 1160 m2 ajalle
1.12017-31.12.2021 vuosivuokra 128,00.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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9§
SÄHKÖN KILPAILUTTAMINEN
Yrittäjien Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut sähkön hankinnan ajalle 1.1.201931.12.2021. Sähköyhtiö on Kokkolan Energia Oy.
Sähkön hinta 13.11.2017 36 kk 36,15 MWh (3,62 snt/kWh). Hinnat sisältävät Kokkolan
Energian marginaalin 2,50 €/MWh, alv 0 %. Vihreän sähkön lisä 0,04 €/MWh, vuositasolla
noin 7,10 €/vuosi.
TALOUSPÄÄLLLIKÖN ESITYS: Merkitään tiedoksi sähkönhankinnan kilpailuttaminen
ajalle 1.1.2019-31.12.2021.
Kirkkoneuvosto päättää haluaako seurakunta ottaa käyttöön uusiutuvista energialähteistä tuotetun vihreän sähkön lisän.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta ottaa käyttöön uusiutuvista energialähteistä tuotetun vihreän sähkön lisän. Sopimuskausi 36 kk 1.1.2019-31.12.2021.

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 pyytää lähettämään hyväksytyn luottotappioehdotuksen
30.11.mennessä. Luottotappioiksi kirjattavia saatavia on yhteensä 1 325,50.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirjataan maksamattomat laskut luottotappioiksi kirkon palvelukeskuksen ehdotuksen mukaisesti. Osa saatavista laitetaan perintään.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

11 §
KALASTUSOIKEUDEN LUOVUTUS
Keskiketterät Kalapojat Oy on anonut seurakunnalta Mutala RN:o 686-402-3-233 tilan kalastusoikeutta. Tila kuuluu Tuohisalon osakaskuntaan. Keskiketterät kalapojat Oy:llä on kaupallisen kalastajan tunnus ja yritys on rekisteröity Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kaupallisista kalastajista pidettävään rekisteriin ryhmään I. Kalastusta harjoitetaan sisävesialueella. Ely-keskus on hyväksynyt myös hakijan esittämän suunnitelman kalastustoiminnan kehittämisestä. Päätös on voimassa 22.4.2016-21.4.2019. Jos hakija aikoo jatkaa kaupallisen
kalastuksen harjoittamista rekisteröinnin voimassaolon päättymisen jälkeen, hakijan tulee kirjallisesti hakea rekisteröinnin jatkamista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Seurakunta päättää luovuttaa Mutala tilan
686-402-3-233 kalastusoikeuden Keskiketterät Kalapojat Oy:lle ajalle 1.12.201730.11.2020.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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12 §
LIITTYMINEN KUOPION ALUEKESKUSREKISTERIIN
Kirkkohallituksen linjauksen mukaan tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Linjauksen taustalla on pyrkiminen parempaan kustannustehokkuuteen ja palvelutasoon sekä riittävän asiantuntijuuden varmistaminen tilanteessa, jossa henkilötietojen sähköinen hallinnointi lisääntyy.
Kuopion hiippakunnassa eri yhteyksissä käydyissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että
aluekeskusrekistereihin liittymistä voidaan alkaa valmistella ja että Kuopion hiippakunnassa
voisi jatkossa olla neljä aluekeskusrekisteriä. Rautalammin rovastikunnan seurakunnat voisivat
näiden neuvottelujen tuloksena syntyneen näkemyksen mukaan liittyä Kuopion ev.lut. keskusrekisteriin.
Asiaa on esitelty Rautalammin rovastikuntaneuvoston kokouksessa 14.3.2017: Mikäli kaikki
alueen seurakunnat liittyvät Kuopion aluekeskusrekisteriin, on seurakunnalle arvioitu tulevan
vuotuisiksi kustannuksiksi 2,7 euroa / jäsen. Myös esim. rovastikuntakohtaisen keskusrekisterin perustaminen on periaatteesa mahdollista, mutta sen perustaminen ja ylläpitäminen tulisi
mitä ilmeisimmin kalliimmaksi kuin liittyminen olemassa olevaan Kuopion evl.lut. keskusrekisteriin.
Rautalammin seurakunnalle liittyminen aluekeskusrekisteriin tarjoaa osaltaan mahdollisuuden
järjestellä kirkkoherranviraston hoidon ja taloustoimiston tehtäviä niin että kokonaistyömäärästä selvitään yhden työntekijän voimin.
Edellytyksenä liittymiselle on, että seurakunnan perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointi ja
tarkastus on saatettu päätökseen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Rautalammin seurakunnan osalta tämä ehto tulee täyttymään.
Rautalammin seurakunta on asioinut Kuopion keskusrekisterin kanssa mm. pyytäen rekisterinjohtajalta neuvoja kirkonkirjojen pitoa varten.
Päätöksen liittymisestä muiden kuin Kuopion seurakuntien osalta tekevät kirkkovaltuustot.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on lähettänyt kirjeen, jossa pyydetään v. 2017 loppuun
mennessä sitovaa päätöstä liittymisestä Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen. Sopimus Kuopion aluekeskusrekisteristä on tarkoitus allekirjoittaa keväällä 2018.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kirje liitteineen (sopimus Kuopion aluekeskusrekisteristä,
Kuopion aluekeskusrekisterin johtosääntö, Kuopion aluekeskusrekisterin tehtäväluettelo) lähetetään liitteinä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Rautalammin seurakunta liittyy Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen, ja että se hyväksyy
liitteen mukaisen Kuopion aluekeskusrekisterin johtosääntöehdotuksen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti, että pyydetään lisäselvitykset alv:n osuudesta maksuihin ja
valtionrahoituksen osuuden kertyminen seurakunnalle jos siirrytään aluekeskusrekisteriin.
Selvitetään myös, millä aikataululla on mahdollista liittyä Kuopion aluerekisteriin myöhemmin.
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Pekka Annala ei osallistunut § 13 käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
13 §
AS OY RAUTALAMMIN PAPPILANRANNAN HALLITUKSEN KIRJE
As Oy Rautalammin Pappilanranta on lähettänyt seurakunnalle kirjeen, jossa kirkkoneuvostoa
pyydetään käsittelemään syksyn 2017 aikana ja ryhtymään toimenpiteisiin sekä vastaamaan
As Oy Pappilanrannan hallitukselle seurakunnan omistaman rantakaistaleen As Oy Pappilanrannan ja hautausmaan välisen alueen hoitotöiden toteuttamiseksi ja pappilan alueella olevan
”lemmikkien hautausmaan” siistimiseksi.
Kyseisen alueen rantakaistaleen puiden poistosta on keskusteltu kunnan rakennustarkastajan
kanssa. Rakennustarkastaja antaa luvan enintään kymmenen puun poistoon tai maisematyöluvan jos puita joudutaan poistamaan enemmän kuin kymmenen. Maisematyölupa maksaa
70 €. Alueella on maatalouskäytössä olevaa peltoa, jonka vuoksi ranta-alueella tulisi olla
myös suojapuustoa ja siksi puustoa on poistettava harkiten ja maisema-arvot säilyttäen.
Pappilanrannan hallituksen kirje lähetetään liitteenä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Merkitään tiedoksi As Oy Pappilanrannan hallituksen lähettämä kirje. Ilmoitetaan As Oy Pappilanrannan hallitukselle, että alueilla on jo tehty siistimistä
ja hoitotöitä jatketaan vuoden 2018 puolella kun maisematyölupa on saatu.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

14 §
TILINTARKASTUS 17.11.2017
BDO Audiator Oy tilintarkastaja Pentti Tanskanen on suorittanut välitilintarkastuksen
17.11.2017. Suoritetusta tarkastuksesta on kirkkoneuvolle annettu selvitys seurakunnan taloudellisesta tilanteesta nyt ja tulevina vuosina.
Selvitys lähetetään liitteenä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Merkitään tiedoksi välitilintarkastuksesta annettu selvitys.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

15 §
KIRKONKYLÄN YLEISKAAVAN UUSIMINEN EHDOTUS
Rautalammin kunta on lähettänyt kirjeen kirkonkylän yleiskaavan ehdotuksesta, joka on nähtävänä 31.10.2017-29.11.2017. Mielipiteet kaavaluonnoksesta on tomitettava Rautalammin
kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Rautalammin seurakunta on antanut lausuntonsa jo kaavaehdotuksen ollessa nähtävänä 16.2.2015-19.3.2015.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään tiedoksi kirkonkylän yleiskaavan nähtävillä olo
31.10. -.29.11.2017. Seurakunnalla ei ole huomautettavaa yleiskaava ehdotuksesta, koska
seurakunta on antanut lausuntonsa jo kaavaehdotuksen ollessa nähtävänä 16.2.-19.3.2015.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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16 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.
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