RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
Aika

Tiistaina 30.5.2017

Paikka

Seurakuntatalo

Läsnä

Hammaren, Terho
Hanhisalo, Jorma
Hänninen, Jyrki
Ijäs, Esko
Leppänen, Kari
Liimatta, Juhani
Luukkonen, Taija
Pirttilahti, Marita
Pyykkö, Leila
Siitonen, Jouko
Saukkonen, Pertti
Tarkiainen, Leena
Tella, Esko
Tiilikainen, Maija
Toiviainen, Vesa
Väänänen, Anni
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klo 18.00 – 18.42

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Henttonen, Mirja
puheenjohtaja, jäsen
Haakana, Leena
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Häkkinen-Paananen, Kaisa talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Poissa

Frosti-Nenonen, Sirpa
Hellsten, Jaana
Lehtinen, Leila
Sikiö, Niina

syy: este
syy: sairaus
syy: sairaus
syy: este

§ 13
KOKOUKSEN AVAUS
Kvalt
Kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen.
Avauksen jälkeen kirkkoherra Leena Haakana piti alkuhartauden.

§ 14
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Todettiin, että kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 15.5.2017 ja pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 15.5.2017 –
30.5.2017.
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Suoritettiin nimenhuuto, jonka jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 15
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Kvalt
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Tella ja Maija
Tiilikainen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen talouspäällikön
työhuoneessa.
§ 16
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kvalt
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

ALLEKIRJOITUKSET

Mirja Henttonen
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kirkkoherranvirastossa 30.5.2017

Esko Tella
pöytäkirjantarkastaja
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§ 17
SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
Kneuv § 20 23.2.2017
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin
tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu muun muassa seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.

Muutokset ovat niin oleellisia, että jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Talousp

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisen liitteen (liite 1) mukaisen taloussäännön, jolla korvataan aikaisempi
taloussääntö.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

Kvalt

Päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 18
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
Kneuv § 33 29.3.2017
Esityslistan liitteenä (liite nro 2) on tasekirja vuodelta 2016, joka sisältää
toimintakertomuksen ja seurakunnan sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Tilikauden tulos on 298 419 € ylijäämäinen,
vuosikate on + 424 955 euroa.
Talousp

Kirkkoneuvosto päättää
a) hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2016;
b) antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi; sekä
c) jättää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

Kvalt

Päätös
Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

§ 19
KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Kneuv § 35 29.3.2017
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 6/2016 pyysi tuomiokapitulilta, että
tuomiokapituli jättäisi kappalaisenviran haettavaksi julistamatta
31.5.2017 asti. Perusteluksi tälle esitettiin:
”Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien liitosneuvottelut
ovat kesken ja päätöstä seurakuntien yhdistymisestä tai
neuvottelujen raukeamisesta ei ole tehty. Tuomiokapituli
käsittelee yhdistymistä syksyn istunnossaan. Liitosneuvottelujen ohjausryhmän kokouksessa on sovittu, että seurakunnat ovat pidättyväisiä virkojen ja työsuhteiden täytössä.
Siksi on perusteltua pyytää tuomiokapitulilta, ettei virkaa
julisteta haettavaksi ennen kuin seurakuntien neuvotteluissa on tehty päätökset.

Ruokolahden seurakunnassa papin työtä ovat myös viime
vuosina vähentäneet jäsenmäärän pieneneminen, kylätoiminnan supistuminen sekä vihkimisten ja kasteiden määrän
lasku. Vastaavan kokoisissa seurakunnissa (4 100-4 900 jäsentä) pappien määrä vaihtelee kahden ja kolmen välillä.
Mikäli seurakunta pyytää tuomiokapitulia jättämään viran
toistaiseksi täyttämättä, voidaan tulevan syksyn ja talven
aikana kokeilla, miten kahdella papilla tullaan toimeen.
Jatkossa pystytään arvioimaan paremmin onko virka syytä
lakkauttaa vai täyttää uudelleen.”
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Seurakunta on tullut hyvin toimeen kahdella papilla kappalaisen viran
oltua täyttämättä. Myös henkilöstömenoissa on saavutettu säästöä kappalaisen viran täyttämättä jättämisellä. Kappalaisen viran palkkakustannukset sivukuluineen ovat noin 55 000 euroa vuodessa.
Tuomiokapituli on tehnyt esityksen, että Rautjärven seurakunta liitettäisiin Ruokolahden seurakuntaan 1.1.2018 alkaen. Liitoksessa Rautjärven
seurakunnan kirkkoherrasta tulee Ruokolahden seurakunnan kappalainen
ja Rautjärvellä on tämän lisäksi jo yksi kappalaisen virka. Liitoksen toteutuessa voi olettaa, että yhdessä Ruokolahden kirkkoherran ja seurakuntapastorin virkojen kanssa nämä neljä papin virkaa ovat laajenevan
seurakunnan tarpeisiin riittävät.
Lapsivaikutusten arviointi: kappalainen on ollut lähetys- ja aikuistyön pappi. Papiston työnjako on jatkossakin suunniteltu siten, että lapsija perhetyöstä vastaavan papin tehtävät eivät muutu. Näin ollen viran
lakkauttamisella ei ole juurikaan vaikutusta seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön.
Edellä esitettyjen asioiden valossa viran lakkauttaminen on perusteltua.
Khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ruokolahden seurakunnan kappalaisen virka lakkautetaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

Kvalt

Päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 20
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kvalt
Kirkkolain 25 luvun 3 § mukaisesti kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään valituksen tekemiselle
varatun ajan eli 30 päivää.
Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 31.5.- 29.6.2017
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§ 21
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kvalt
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.42.
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