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Aika

22.8.2017 klo 17.00 – 19.40

Paikka

Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1

Läsnä

Haakana, Leena
Liimatta, Juhani
Frosti-Nenonen, Sirpa
Hammaren, Terho
Hänninen, Jyrki
Lehtinen, Leila
Saukkonen, Pertti
Tiilikainen, Maija
Toiviainen, Vesa

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Henttonen, Mirja
Hanhisalo, Jorma

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Häkkinen-Paananen, Kaisa

Poissa

§ 57
KOKOUKSEN AVAUS
Kneuv
Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
§ 58
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kneuv
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 59
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kneuv
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Hänninen ja Leila Lehtinen. Pöytäkirja tarkastetaan talouspäällikön työhuoneessa kokouksen jälkeen.
§ 60
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

KÄSITELLYT ASIAT

§ 61 – § 72
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ALLEKIRJOITUKSET

Leena Haakana
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Kirkkoherranvirastossa 22.8.2017

Jyrki Hänninen
pöytäkirjantarkastaja

Leila Lehtinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.8.-6.9.2017

Asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 22.8.2017
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§ 61
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kneuv
Hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on suoritettava
hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus vuosittain. Katselmuksessa päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta
vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat
aihetta.
Hautausmaan katselmuksessa on todettava
a) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
b) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
c) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
d) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista; ja
e) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johtosääntöä.
Talousp

Suoritetusta katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä (liite nro 1).

Päätös

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

§ 62
HAUTAOIKEUDEN JULISTAMINEN MENETETYKSI
Kneuv
Kirkkolain 17 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Kirkkolain 17 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan, jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa
hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä,
kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.
Päätöksestä on tiedotettava kirkkolain 24 luvun 11 §:n 1 momentissa
säädetyllä tavalla. Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
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Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jona kuulutus on
lehdessä julkaistu.
Kirkkoneuvosto päätti 3.8.2016 pitämässään kokouksessa (§ 52) velvoittaa kunnostamaan haudat, joiden hoito oli olennaisesti laiminlyöty. Asiaa koskeva kuulutus julkaistiin 7.8.2016 Uutisvuoksi-lehdessä ja on pidetty 7.8.2016 alkaen kotisivuilla. Kuulutuksessa velvoitettiin hautaoikeuden haltijat kunnostamaan haudat vuoden määräajassa siitä, kun kuulutus on lehdessä julkaistu. Haudoilla, joita kunnostuskehotus koskee, on
ollut ilmoitus velvoitteesta kunnostaa hauta vuoden määräaikaan mennessä. Luettelo niistä haudoista, joita kunnostuskehotuksesta huolimatta,
ei ole kunnostutettu on liitteenä 2.
Kirkkolain 17 luvun 7 §:n 3 momentin nojalla, kun hautaoikeus päättyy,
hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus
poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä
syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen
jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 12 §:n mukaan, jos hautaoikeus on lakannut ja haudalla on taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaita rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää paikallaan, ne on asennettava sopivaan paikkaan hautausmaalla tai muulla tavoin huolehdittava
niiden säilyttämisestä.

Talousp

Kirkkoneuvosto päättää, että
a) liitteessä 2 esitettyjen hautojen hautaoikeus katsotaan menetetyksi kirkkolain 17 luvun 5 §:n 3 momentin perusteella,
b) menetetyiksi julistetuilla haudoilta poistetaan muistomerkit, ellei
hautaoikeuden haltija ole poistanut muistomerkkiä kuuden kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä,
c) päätöksen mukainen kuulutus menetetyistä haudoista (liite nro 3)
julkaistaan Uutisvuoksessa sunnuntaina 3.9.2017,
d) ilmoitus hautaoikeuden menetyksestä ja haudalla olevan muistomerkin jatkomenettelystä asennetaan tiedoksi haudoille kuuden
kuukauden ajaksi,
e) seurakunnalle palautuneiden hautojen hallintaoikeus päätetään
hautakirjanpidossa sekä hautapaikkakartoissa ja ne voidaan ottaa
uudelleen käyttöön.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 63
TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU 1.1.- 30.6.2017
Kneuv
Liitteinä (liite nro 3) tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1.–30.6.2017 sekä
hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1.-30.6.2017.
Seurakunnan toimintatuotot olivat 57 360 euroa ja toimintakulut 555 414
euroa, jolloin toimintakatteeksi tuli – 498 053 euroa. Verotulot olivat
652 997 euroa, josta kirkollisverotulot olivat 598 506 euroa ja valtionrahoitustulot 51 791 euroa ja yhteisöverotulot 2 700 euroa. Verotuskulut
olivat 7 617 euroa ja keskusrahastomaksut olivat 47 229 euroa. Tilikauden tulokseksi 30.6.2017 tuli 70 471 euroa ylijäämää.
Hautainhoitorahaston toimintakate oli -16 634 euroa ja tilikauden tulos
30.6.2017 oli 12 236 euroa alijäämäinen
Talousp

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 64
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018
Kneuv
Kirkkolain 15. luvun mukaisesti seurakunnan jäsenten tulee osallistua
niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävän toteuttamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän
talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin ja se vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Tuloveroprosentti vuonna 2017 on 1,75 %

Talousp

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistettaisiin 1,75 %.

Päätös

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

§ 65
TALOUSARVIOKEHYKSET VUODELLE 2018
Kneuv
Vuoden 2017 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten kirkkoneuvoston tulee päättää talousarviokehyksistä ja antaa
talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet.
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Kehykset osoittavat sen liikkumavaran, jonka puitteissa toimintayksiköiden tulee laatia omat talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa.
Talousp

Kirkkoneuvosto päättää, että
a) vuoden 2018 palkankorotuksia varten varaudutaan 1,5 % nousuun;
b) työalojen toimintamenot saavat olla vuoden 2017 tasolla;
c) työala voi ehdottaa 1-2 erityishanketta, jotka eivät sisälly työalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Mikäli kirkkoneuvosto katsoo hankkeen
tai hankkeiden olevan toteuttamiskelpoisia, lisätään varat työalan talousarvioon;
d) vuoden 2018 kirkollisvaaleja varten talousarvioon varataan määräraha
vaalien järjestämiseen;
e) Seurakuntien liitosneuvotteluihin varataan määräraha.

Päätös

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

§ 66
VANHAN VIRASTOTALON KOHTALO
Kneuv
Vanhan virastotalon vuokralaiset ovat irtisanoneet vuokrasopimuksen ja
kirkkoneuvosto kävi hautausmaan katselmuksen yhteydessä tutustumassa rakennuksen nykykuntoon. Rakennus todettaneen vuokralaisten jäljiltä huonokuntoiseksi ja rakennukseen tulisi pintaremontin lisäksi lähitulevaisuudessa isompia remonttitarpeita. Näin ollen rakennuksen purkaminen on varteenotettava vaihtoehto. Toisaalta rakennuksen purkamiskustannukset ovat useita kymmeniä tuhansia, sillä rakennuksessa on todettu olevan asbestia. Vanhan kirkkoherranviraston määräalueelle on
kaavoitettu kolme rivitalotonttia. Ruokolahdella myynnissä olevien rivitalotonttien arvo on noin 20 000 euroa. Näin ollen olettaa voi, että purkamiskustannukset ja tonttien myynnistä saadut tuotot ovat lähes yhtä
suuret. Tällöin voi olla kannattavaa yrittää saada kyseinen alue myydyksi rakennuksineen.
Talousp

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
a) seurakunta myy vanhan kirkkoherraviraston määräalueen rakennuksineen (kaavoitettu kolmelle rivitalotontille),
b) kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvoston tehtäväksi valmistella
kiinteistön myyntiä,
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c) myyntisopimus tuodaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös

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

§ 67
KIRKKOHALLITUKSEN PALAUTEPYYNTÖ KOSKIEN KIRKOLLISKOKOUKSEN
TEKEMIÄ KIRKON TULEVAISUUTEEN LIITTYVIÄ LINJAUKSIA
Kneuv
Kirkolliskokous on haastanut kirkon vastuunkantajia pohtimaan innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti kirkon tulevaisuutta. Liitteenä on palautekysely. Palautekyselyn kautta irrottaudutaan lähitulevaisuudesta ja
katsotaan laajempaa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä kuin normaalissa toiminnan suunnittelussa.
Kirkon tulevaisuuden visioinnissa on tärkeää, että teemme sen yhdessä.
Siksi kirkolliskokous pyytää tekemistään tulevaisuuslinjauksista palautta
seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta. Tässä tulevaisuustyössä mukana tulisivat olla luottamushenkilöt ja työntekijät. Palautekysely käydään työntekijöiden kanssa läpi työkokouksessa 18.8. Luottamushenkilöitä pyydetään käymään kysely läpi etukäteen ja miettimään
kantojaan. Lopullisesti palautteen sisällöstä päättää kirkkoneuvosto.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen (liite nro 4) mukaisen palautteen koskien kirkolliskokouksen tekemiä kirkon tulevaisuuteen liittyviä
linjauksia.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 68
METSÄNMYYNTI
Kneuv
Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys on esittänyt harvennus- ja avohakkuuta Mattias tilalle. Osa hakkuista toteutetaan kesähakkuina ja osa talvihakkuina. Markkinahinta-arvio on noin 100 000 euroa. Tulot jakautuvat vuosille 2017 ja 2018. Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset
hakkuista 15.8. mennessä. Hakkuut tapahtuvat leimikolla 04-606-247L17 Mattias-nimisellä tilalla. Määräaikaan mennessä hakkuutarjouksen
jättivät Stora-Enso Oyj, Versowood OY/Koskitukki Oy, UPMKymmene Oyj ja Metsäliiton osuuskunta. Etelä-Karjalan metsänhoi-
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toyhdistyksen tekemän tarjousvertailun perusteella korkeimman tarjouksen jätti Stora-Enso Oyj ja Metsäneuvoja Erkki Jääskeläinen suositteleekin Stora-Enso Oyj:ntarjouksen hyväksymistä. Tarjousvertailu on pöytäkirjan liitteenä (liite nro 5).
Tpääl

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Stora-Enso Oyj:n tekemän ostotarjouksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 69
DIAKONIAN VIRKA
Diakonissa Mirjan Paananen on jäämässä eläkkeelle 1.1.2018 alkaen.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää
a) merkitä tiedoksi Mirja Paanasen irtisanomisilmoituksen ja myöntää hänelle eron diakonian virasta 1.1.2018 alkaen.
b) julistaa diakonian viran auki 1.1.2018 alkaen. Virkaan sisältyy
myös lähetyksen työalan tehtäviä. Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa-lehdessä ja kirkkoverkossa. Hakuaika virkaan päättyy
29.9.2017 klo 15.00. Virkaan valittavalta edellytetään piispainkokouksen hyväksymää diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa
sekä Suomen ev.lut. kirkon jäsenyyttä. Lisäksi valittavalla tulee
olla riittävä seurakuntatyön kokemus, perehtyneisyyttä laajaalaiseen diakoniatyöhön ja ajokortti. Eduksi luetaan kokemus lähetystyön tehtävistä.
Virkaan valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, joustavuutta työtehtävien suhteen sekä yhteistyökykyä. Virkaan valitulla on neljän kuukauden koeaika. Palkkaus
on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 502). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
c) valita haastatteluryhmän valmistelemaan viran täyttämistä. Haastatteluryhmän jäseniksi valitaan kirkkoherra, talouspäällikkö sekä
3 luottamushenkilöä, jotka ovat Leila Lehtinen, Terho Hammaren ja Jorma Hanhisalo. Haastatteluryhmä valitsee hakijoiden

Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
22.8.2017

5/2017
9(9)

joukosta 4-5 haastateltavaa 2.10.2017 ja haastattelee heidät
10.10.2017.
Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 70
SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT
Kneuv
Työpaikkaselvitys Hautausmaa 19.6.2017
Työpaikkaselvitys Kauniskallio 19.6.2017

Khra

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 71
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kneuv
Valtuustoseminaari Kauniskalliolla tiistaina 5.9. klo 16.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous 27.9. klo 17.
Kirkkovaltuuston kokous 19.9. klo 18.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 72
MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kneuv
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 19.40.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.
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