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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 

Aika  Tiistaina 31.1.2017     klo 18.00 – 18.50 

 

Paikka  Seurakuntatalo 

 

Läsnä   Frosti-Nenonen, Sirpa    jäsen 

Hanhisalo, Jorma    jäsen 

Hellsten, Jaana    jäsen 

  Hänninen, Jyrki    jäsen 

  Kokkonen, Marja    varajäsen 

Lehtinen, Leila    jäsen 

Leppänen, Kari    jäsen 

Liimatta, Juhani    jäsen, saapui klo 18.17 

Luukkonen, Taija    jäsen 

Nevalainen, Risto    varajäsen 

Saukkonen, Pertti    jäsen  

Sikiö, Niina     jäsen 

Tarkiainen, Leena    jäsen 

Tella, Esko     jäsen 

Tiilikainen, Maija    jäsen 

Toiviainen, Vesa    jäsen 

Väänänen, Anni    jäsen 

    

        Henttonen, Mirja    puheenjohtaja, jäsen 

Haakana, Leena    kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 

Häkkinen-Paananen, Kaisa    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa  Hammaren, Terho    syy: sairaus 

Ijäs, Esko     syy: työeste 

Siitonen, Jouko    syy: este 

   

§ 1 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kvalt 

Kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen. 

 

Avauksen jälkeen kirkkoherra Leena Haakana piti alkuhartauden. 

 

 

 

§ 2 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kvalt 

Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille vii-

meistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitus-

taululla viikon ajan ennen kokousta. 

 

Todettiin, että kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäse-

nille 23.1.2017 ja pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 23.1.2017 – 

31.1.2017.  
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Suoritettiin nimenhuuto, jonka jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja pää-

tösvaltaiseksi.  

 

 

 

§ 3 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT 

Kvalt 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Niina Sikiö ja Leena 

Tarkiainen.  Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen talouspäällikön 

työhuoneessa. 

 

§ 4 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kvalt 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksek-

si. 

 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Mirja Henttonen  Kaisa Häkkinen-Paananen 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

   

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

   

   

  Kirkkoherranvirastossa 31.1.2017       

 

 

 

  Niina Sikiö   Leena Tarkiainen 

  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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§ 5 

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI 

Kneuv § 10 23.1.2017 

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuo-

den 2017 ensimmäisessä kokouksessa kirkkovaltuuston puheenjohtajan 

kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2017 – 2018 KJ 8 luvun 2 §:n 

mukaisesti. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

  
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

Kvalt Päätös Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Mirja Henttosen. 

 

§ 6 

KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 

Kneuv § 11 23.1.2017 

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuo-

den 2017 ensimmäisessä kokouksessa kirkkovaltuuston varapuheenjoh-

tajan kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2017 – 2018 KJ 8 luvun 2 

§:n mukaisesti. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

Kvalt Päätös  

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi Jorma Han-

hisalon. 

   

 

§ 7 

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 

Kneuv § 88 30.11.2016 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirk-

koneuvoston varapuheenjohtajan kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi 

2017 – 2018 kirkkolain 10 luvun 2 §:n ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 

2 §:n mukaisesti. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

Kvalt  Päätös  

 Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohta-

jaksi Juhani Liimatan. 
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§ 8 

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI 

Kneuv § 89 30.11.2016 

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirk-

koneuvoston seitsemän (7) jäsentä kaksi vuotta kestäväksi toimi-

kaudeksi 2017 – 2018 kirkkolain 10 luvun 2 §:n ja kirkkoneuvoston oh-

jesäännön 2 §:n mukaisesti. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

Kvalt Päätös  

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston jäseniksi seuraa-

vat henkilöt: Jyrki Hänninen, Pertti Saukkonen, Maija Tiilikainen, Leila 

Lehtinen, Sirpa Frosti-Nenonen, Terho Hammaren ja Vesa Toiviainen. 

 

 

§ 9 

KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VAALI 

Kneuv § 90 30.11.2016 

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirk-

koneuvoston varapuheenjohtajalle ja kullekin seitsemälle jäsenelle hen-

kilökohtaisen varajäsenen kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2017 – 

2018 kirkkolain 10 luvun 2 §:n ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n 

mukaisesti. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.. 

 

 

Kvalt  Päätös 

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varajäseniksi 

seuraavat henkilöt: Esko Tella (Jyrki Hänninen), Jouko Siitonen (Pertti 

Saukkonen), Leena Tarkiainen (Maija Tiilikainen), Marita Pirttilahti 

(Leila Lehtinen), Jaana Hellsten (Sirpa Frosti-Nenonen), Kari Leppänen 

(Vesa Toiviainen), Taija Luukkonen (Terho Hammaren) ja Esko Ijäs 

(Juhani Liimatta varapj.) 

   

 

§ 10 

MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN LAUSUNTOPYYNTÖ 

Kneuv § 5 23.1.2017 

 

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt seurakunnalta lau-

suntoa koskien Rautjärven seurakunnan liittämistä Ruokolahden seura-

kuntaan 1.1.2018. Aloitteen taustalla ovat Rautjärven seurakunnan jo 
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useita vuosia kestäneet taloudelliset vaikeudet, jotka jatkuessaan olisivat 

merkinneet seurakunnan toiminnan huomattavaa supistamista.  Rautjär-

ven seurakunta on pyrkinyt saamaan tilanteensa taloudellisesti kestävälle 

pohjalle, mutta seurakunnan käytettävissä olevat keinot eivät ole siihen 

riittäneet. Aloitteen tarkoituksena on turvata seurakunnallinen toiminta 

Rautjärvellä myös tulevaisuudessa. Tuomiokapitulin asettama selvitys-

mies neuvotteli molempien seurakuntien kanssa ja toteutti seurakuntien 

henkilöstön kuulemisen. Aloitteesta pyydetään sekä Rautjärven että 

Ruokolahden seurakunnan kirkkovaltuustolta lausuntoa. Kirkkolain mu-

kaan aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta voi tehdä seurakunnan 

kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuo-

miokapituli tai piispa (KL 13:1).   

Mikäli seurakuntajakoa muutetaan vuoden 2018 alusta, tulisi kirkkolain 

23 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan toimittaa ylimääräiset vaalit. Yli-

määräisissä seurakuntavaaleissa valittujen luottamuselinten toimikausi 

kestää kulumassa olevan vaalikauden loppuun tai seuraavan vaalikauden 

loppuun, jos vaali toimitetaan vaalikauden viimeisenä vuonna (KL 23:10 

5 mom.). Kirkon vaalijärjestyksen mukaan tuomiokapituli määrää vaali-

päivän ja vaalitoimien määräajat ja määräpäivät, kun ylimääräiset vaalit 

on tarpeen toimittaa kesken vaalikauden tapahtuvan seurakuntajaon 

muutoksen johdosta (KVJ 55 §). Tuomiokapitulilla on mahdollisuus 

määrätä vaalipäivä tammikuulle 2018, jolloin uuden ylimääräisillä seu-

rakuntavaaleilla valittavan kirkkovaltuuston toimikausi jatkuisi seuraa-

van vaalikauden ajan vuoden 2022 loppuun saakka.  

Tuomiokapituli pitää tärkeänä, että rakennemuutos toteutettaisiin Raut-

järven seurakunnan nykyisten johtavien viranhaltijoiden johdolla. sillä 

heidän kokemuksensa on arvokasta seurakuntaelämän jatkuvuuden tur-

vaamisen ja toiminnan tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Näin ollen 

tuomiokapituli katsoo, että rakennemuutos on syytä toteuttaa vuoden 

2018 alusta.  

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli tekee KL 13:1 mukaisen aloitteen 

seurakuntajaon muuttamisesta Rautjärven seurakunnan ja Ruokolahden 

seurakunnan osalta siten, että 
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1. kirkkohallitus päättää lakkauttaa Rautjärven seurakunnan 

31.12.2017 ja yhdistää sen 1.1.2018 alkaen Ruokolahden seura-

kuntaan, jolloin laajentuneen Ruokolahden seurakunnan alue oli-

si Ruokolahden kunnan ja Rautjärven kunnan alue, 

2. kirkkohallitus lakkauttaa 31.12.2017 Rautjärven seurakunnan 

kirkkoherran viran ja perustaa 1.1.2018 lukien Ruokolahden seu-

rakunnan kappalaisen viran sekä siirtää siihen Rautjärven seura-

kunnan kirkkoherra Ulla Soikkelin siten, että hänellä on oikeus 

saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole 

epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat 

edut, 

3. muut Rautjärven seurakunnan päätoimiset vakinaiset viranhaltijat 

ja päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat 

työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille so-

veltuviin Ruokolahden seurakunnan virkoihin ja työsopimussuh-

teisiin. Siirtyvän henkilöstön osalta virkojen perustamisesta päät-

tää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon muuttamispäätök-

sen jälkeen Ruokolahden kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestyksen 13 

luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvosto ottaa siirretyt viranhaltijat ja 

sijoittaa siirretyt työntekijät tehtäviinsä. Kirkkolain 13 luvun 2 

§:n mukaan siirretyillä viranhaltijoilla ja työntekijöillä on oikeus 

saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, 

että ne eivät ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuulu-

neet vastaavat edut; 

4. kirkkohallitus päättää, että Rautjärven seurakunnan omaisuus 

siirtyy 1.1.2018 lukien Ruokolahden seurakunnan omaisuudeksi 

ja Ruokolahden seurakunta vastaa Rautjärven seurakunnan ve-

loista ja muista velvoitteista, 

5. kirkkohallitus määrää niitä seurakuntien vapaaehtoisia rahastoja, 

jotka on perustettu määrättyä tarkoitusta varten tai lahja- ja tes-

tamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden tarkoitusten ja ehto-

jen mukaisesti, 
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6. kirkkohallitus määrää, että ennen päätöksen voimaantuloa tulee 

ryhtyä sen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin mahdolli-

sista valituksista huolimatta. 

  Liitteenä on tuomiokapitulin aloite (liite nro 1). 

Rautjärven seurakunnan työntekijät toivovat, että Rautjärven seurakunta 

liitettäisiin Ruokolahden seurakuntaan 1.1.2019.  Tätä aikataulua puoltaa 

myös se, että vuoden 2017 talousarvioon ei ole sisällytetty liitoksen toi-

mintasuunnitelmaa eikä talousarvioita. Tuomiokapitulin aloite tuli seu-

rakuntamme tietoon vasta siinä vaiheessa, kun vuoden 2017 talousarvio 

oli jo ehditty valmistella. Mikäli liitos tapahtuisi 1.1.2019, vuoden 2018 

talousarvioon ehdittäisiin valmistella liitosaikataulu ja kustannusarvio. 

Lisäksi vuosi 2017 on reformaation 500 v. sekä Suomi 100 v. juhlavuosi 

ja molemmat juhlat lisäävät työntekijöiden työtaakkaa kuluvana vuonna.  

Rautjärven johtavat viranhaltijat ovat ilmoittaneet olevansa käytössä 

vuoden 2018 loppuun asti, mikäli liitos tapahtuisi 1.1.2019. 

Jos liitos tapahtuu 1.1.2019, seurakuntavaalit voidaan tällöin pitää nor-

maalin aikataulun mukaisesti marraskuussa 2018. 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto esittää 

lausuntonaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille puoltavansa 

tuomiokapitulin tekemää aloitetta Rautjärven seurakunnan liittämisestä 

Ruokolahden seurakuntaan, mutta toivoo liitoksen tapahtuvan selos-

tusosassa esitettyjen syiden perusteella 1.1.2019 alkaen.  

 

Päätös Keskustelun aikana Terho Hammaren teki vastaehdotuksen, että kirkko-

neuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto esittää lausun-

tonaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, ettei puolla tuomioka-

pitulin tekemää aloitetta Rautjärven seurakunnan pakkoliittämisestä 

Ruokolahden seurakuntaan. Kahden pienen seurakunnan liitoksesta ei 

ole odotettavissa kuin lyhytaikaista etua. Sirpa Frosti-Nenonen ja Vesa 

Toiviainen kannattivat Terho Hammarenin tekemää vastaehdotusta.  

Puheenjohtaja totesi, koska on tehty kannatettu vastaehdotus, suoritetaan 

nimenhuuto äänestys. Kirkkoherran ehdotusta kannattavat äänestävät 

”KYLLÄ” ja Terho Hammarenin vastaehdotusta kannattavat äänestävät 
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”EI”. Kyllä-ääniä annettiin 6 (Leena Haakana, Juhani Liimatta, Jyrki 

Hänninen, Leila Lehtinen, Pertti Saukkonen, Maija Tiilikainen) ja ei-

ääniä 3 (Terho Hammaren, Sirpa Frosti-Nenonen, Vesa Toiviainen). Pu-

heenjohtaja ilmoitti, koska enimmät äänet sai kirkkoherran tekemä ehdo-

tus, se jäi kirkkoneuvoston päätökseksi.  

   
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

Kvalt Päätös  

Keskustelun aikana Taija Luukkonen teki vastaehdotuksen, että kirkko-

valtuusto ei puolla tuomiokapitulin tekemää aloitetta Rautjärven seura-

kunnan pakkoliittämisestä Ruokolahden seurakuntaan. Liitoksesta olisi 

vain lyhytaikaista etua. Vesa Toiviainen kannatti Taija Luukkosen teke-

mää vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi, koska on tehty kannatettu vas-

taehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys. Kirkkoneuvoston ehdotusta 

kannattavat äänestävät ”JAA” ja Taija Luukkosen vastaehdotusta kan-

nattavat äänestävät ”EI”. JAA-ääniä annettiin 15 (Jorma Hanhisalo, Jaa-

na Hellsten, Jyrki Hänninen, Marja Kokkonen, Leila Lehtinen, Juhani 

Liimatta, Risto Nevalainen, Leila Pyykkö, Pertti Saukkonen, Niina Si-

kiö, Leena Tarkiainen, Esko Tella, Maija Tiilikainen, Anni Väänänen ja 

Mirja Henttonen) ja EI-ääniä 4 (Sirpa Frosti-Nenonen, Kari Leppänen, 

Taija Luukkonen ja Vesa Toiviainen). Puheenjohtaja ilmoitti, koska 

enimmät äänet sai kirkkoneuvoston ehdotus, se jäi kirkkovaltuuston pää-

tökseksi.   

 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

 

 

§ 11 

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 

Kvalt 

Kirkkolain 25 luvun 3 § mukaisesti kirkkovaltuuston tarkastettu pöytä-

kirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään valituksen tekemiselle 

varatun ajan eli 30 päivää. 

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-

tään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.2.- 2.3.2017 
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§ 12 

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kvalt 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.50. 


