KIRKKONEUVOSTO 30.8.2017

KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 30.8.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 04.09.2017-05.10.2017
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 24.8.2017

Suvi Iso-Herttua , kirkkoherran vs

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 24.8.2017-05.10.2017
Rautalampi 6.10.2017

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

5/2017

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 30.8.2017 klo 17.00-18.40
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

L

LÄSNÄ:
+MARKKANEN OLLI, KIRKKOVALTUUSTON PJ
+KORHONEN HANNU, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ
+MANNINEN TUULA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI
+LEPPÄNEN NIINA, DIAKONIAN VIRANHALTIJA § 6

ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

TUULA MANNINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

PAULA VARIS

Pöytäkirjantarkastajat

ARTO VESTERINEN
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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. Lisäasiana otettiin käsittelyyn § 4.3.

3§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Paula Varis ja Arto
Vesterinen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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4§
ILMOITUSASIAT
4.1.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7 / 2017
Kirkkolain muutoksia: viranhaltijan eroamisikä, viivästyskoron maksaminen virkasuhteessa ja
viranhaltijan muutoksenhakuoikeus virkasuhdeasioissa
4.2.
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 19 /2017, 21/2017
Päätöspöytäkirjat lähetetään liitteenä.
4.3.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 9/2017 § 4
Tuomiokapituli toteaa Rautalammin seurakunnan kirkkoherran Pekka Tuovisen irtisanoutuneen virastaan 1.1.2019 lukien.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

5§
HAUTAUSMAAN KATSELMUS
Hautaustoimen ohjesääntö 16 §:
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan
1.Onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten
mukaista.
Edellinen hautausmaan katselmus on suoritettu 20.9.2016.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Suoritetaan hautausmaankatselmus ja laaditaan siitä muistio.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta § 6 käsittelyn aikana klo 18.00
6§
TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT RAUTALAMMIN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖSSÄ
Seurakunnalle tulleiden taloudellisen avun pyyntöjen käsittelyä varten on osoittautunut tarpeelliseksi laatia kirjallinen ohje taloudellisen avustamisen periaatteista ja käytännöistä. Kuopion hiippakunta on laatinut taloudellisen avustamisen ohjeistuksen vuosille 2014-2018 ja
kehottanut seurakuntia laatimaan vastaavat, seurakuntakohtaiset ohjeistuksensa.
Diakonian viranhaltija on laatinut Kuopion hiippakunnan ohjeistuksen mallin mukaisen ehdotuksen taloudellisen avustamisen ohjeistukseksi Rautalammin seurakunnan diakoniatyössä.
Ehdotuksen on todettu olevan Kuopion hiippakunnan ohjeen ja Rautalammin seurakunnan
taloudesta annettujen ohjeiden mukainen. Ehdotuksesta on kuultu myös aikuistyön johtokuntaa.
Diakonian viranhaltija Niina Leppänen kutsutaan asiantuntijana tekemään selkoa ehdotuksesta, joka lähetetään liitteenä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ohjeistuksen taloudellisen
avustamisen periaatteista ja käytännöistä Rautalammin seurakunnan diakoniatyössä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
7§
KAISA-LIISA PIRKKASEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Kanttori Kaisa-Liisa Pirkkanen on anonut sivutoimilupaa toimiakseen tuntiopettajana SisäSavon kansalaisopistossa työkaudella 2017-2018. Sivutoimilupa-anomus on liitteenä. Hänen
tehtävänsä kansalaisopistossa on johtaa Rautalammin Mieslaulajia, tehtävän laajuuden ollessa
2 tuntia viikossa, ja että tehtävää hoidetaan vapaa-ajalla.
Viranhaltijan sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta on säädetty KL 6 luvun 30 §:ssä: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija
ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa.
Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muuten rajoitettuna, eikä lupa saa vaarantaa
viranhaltijan esteettömyyttä tehtävässään, tasapuolisuutta tehtävän hoidossa tai muuten haitata
sen asianmukaista hoitamista.
Kaisa-Liisa Pirkkaselle myönnetty aikaisemmin sivutoimiluvat ajalle 1.4.2014-31.3.2015,
1.4.2015-31.5.2016 sekä 1.9.2016-315.2017 kirkkoneuvoston päätöksillä 12.3.2014 § 15,
20.5.2015 § 17 ja 30.8.2016 § 14, vastaavasti.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Kaisa-Liisa Pirkkaselle tämän anomuksen mukaisen sivutoimiluvan Sisä-Savon kansalaisopiston Rautalammin mieslaulajien johtajana tuntiopettajana kaudelle 2017-2018.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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8§
VELI-JUSSI JALKASEN KIRJE
Veli-Jussi Jalkanen on lähettänyt 21.7.2017 sähköpostiviestinä kirjeen kirkkoneuvoston jäsenille, henkilöstölle sekä eräille muille, nimeltä mainitsemattomille seurakunnan jäsenille.
Kirje sisältää pohdintoja kirkkoherra Pekka Tuovisen eläkkeelle siirtymisestä ja erityisesti
tästä tiedottamisesta ja tämän merkityksestä suhteessa 7. ja 9.4.2017 toimitetun piispantarkastuksen loppulausunnossa annettuihin kehittämistehtäviin.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto keskustelee Veli-Jussi Jalkasen 21.7.2017
lähettämän kirjeen johdosta ja päättää merkitä sen tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9§
NEUVOTTELU SUONENJOEN SEURAKUNNAN KANSSA 5.9.2017
7. ja 9.4.2017 pidetyn piispantarkastuksen päätöslausunnossa s. 5 todetaan: ”Erityisesti Rautalammin kaltaisen pienen seurakunnan on harkittava ainakin yhteistyön laajentamista, jotta seurakuntatoiminnan edellytykset voidaan jatkossakin turvata. Myös seurakuntien yhdistymisen
mahdollisuus on hyvä pitää avoimena. Tässä tilanteessa Rautalammin seurakunnan on syytä
selvittää erilaisten yhteistyömahdollisuuksien lisäämistä ainakin Suonenjoen seurakunnan
kanssa. Ei pidä tyytyä vain vuoteen 2018 tai 2019, vaan katsoa rohkeasti vuoteen 2025”.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.5.2017 § 6 kutsua Suonenjoen seurakunnan kirkkoneuvoston neuvotteluun koskien yhteistyön kehittämistä. Neuvottelun ajankohdaksi on sovittu
5.9.2017 klo 17 ja paikaksi Rautalammin seurakuntatalo.
Neuvottelussa käsiteltäviä, Rautalammin seurakunnassa esille tulleita asioita on koottu alla
olevaan luetteloon, josta Rautalammin ja Suonenjoen seurakuntien kirkkoherrat ovat keskustelleet 9.8.2017 yksimielisyyden vallitessa ja joka on jaettu myös henkilöstölle 23.8.2017 pidetyssä työneuvottelussa:
- yhteistyön kehittäminen pappistyön alueella; nykyisen sopimuksen näkymät
- yhteistyön kehittäminen diakoniatyön alueella
- mahdollinen yhteistyö nuorisotyön alueella; Rautalammin seurakunnan on päätettävä I nuorisotyönohjaajan virasta ja nuorisotyön tehtävien hoidosta 1.1.2018 alkaen
- mahdollinen leirikeskuksen yhteiskäyttö
- mahdollinen yhteistyö lapsityön alueella
- mahdollinen yhteistyö taloustoimen ja kirkkoherranviraston alueella
- mahdollinen yhteistyö kiinteistötoimen alueella
- mahdollinen yhteistyö sijaisuuksien järjestämiseksi
- kehittämisrahan hakeminen tuomiokapitulilta yhteistyön kehittämisen tueksi.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Liitetään yllämainitut ja muut tässä kirkkoneuvoston kokouksessa esille tulleet asiat 5.9.2017 pidettävän Rautalammin ja Suonenjoen seurakuntien kirkkoneuvostojen yhteisen neuvottelun asialistalle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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10 §
KIRKKOHALLITUKSEN PALAUTEPYYNTÖ KIRKOLLISKOKOUKSEN TEKEMIÄ
TULEVAISUUTEEN LIITTYVIÄ LINJAUKSIA VARTEN
Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1 / 2017. Päätös sisältää
17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä, jotka koskevat kirkolliskokouksen
tekemiä kirkon tulevaisuuteen liittyviä linjauksia. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen
tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa.
Palautepyynnön kysymykset koskevat seuraavia aiheita:
- seurakunnan jäsenyyden säilyttäminen seurakuntayhtymän sisällä muutettaessa
- hiippakuntajaon tarkistaminen
- hiippakuntavaltuustojen lakkauttaminen
- alistusasioiden karsiminen
- virka- ja työsuhteisiin liittyvät muutokset
- työntekijöiden palkkaaminen yli seurakuntarajojen
- kirkkotilojen monipuolisempi käyttö
- kielen uudistaminen kirkon hallinnossa ja virkanimikkeissä
- kirkon kehittämispalvelut
- valmiudet vapaaehtoistyön organisointiin sekä johtamiseen ja viestintään
- seurakuntalaisten oma-aloitteisen toiminnan esteet
- johtajuuden kehittäminen
- jumalanpalvelusyhteisöjen toimintaedellytykset
- nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus päätöksenteossa
- vuorovaikutuksen lisääminen kirkossa
- keskusrahastomaksun alentaminen.
Palautteen antajana toimii kirkkoneuvosto, mutta palautepyyntöä on kehotettu käsittelemään
myös henkilöstön kesken. Henkilöstölle on lähetetty palautepyyntölomake kysymyksineen
sähköpostilla 11.8.2017.
Kirkkohallituksen palautepyyntö (7.6.2017) vastausehdotuksineen lähetetään liitteenä, siihen
vastataan sähköisesti, ja vastausaika päättyy 8.9.2017.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto keskustelee kirkkohallituksen palautepyynnöstä ja päättää annettavasta palautteesta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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11 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Pöytäkirjantarkastajat

