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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 

Aika Tiistaina 25.5.2021 klo 17.00 – 19.06 

   

Paikka Sähköinen kokous, Teamsilla  

 

Läsnäolo: Jäsenet  läsnä  poissa varajäsen  läsnä 

Seija Stavén, varapj, x  Miia Kervinen  

Sirpa Frosti-Nenonen  x Taija Luukkonen x 

Jyrki Hänninen x  Esko Tella 

Konsta Lappalainen x  Pertti Saukkonen 

Anna-Liisa Leminen x  Pirkko Räsänen 

Antti Rasimus x  Timo Mikkonen 

Airi Ruokonen x  Kirsti Matikainen 

Marita Toiviainen x  Ella Soikkeli 

 

Leena Haakana x kirkkoneuvoston puheenjohtaja, 

    kirkkoherra 

 Muut paikalla olleet: 

Sari Toikka  x talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 

Arto Sikiö  x kutsuttuna asiantuntijana, § 36 

Arto Teräväinen x kutsuttuna asiantuntijana, § 36 

 

 

Poissa            Sirpa Frosti-Nenonen   syy: este 

Mirja Henttonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja syy: este 

Esko Ijäs, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja syy: este 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

  

 

Leena Haakana       Sari Toikka  

puheenjohtaja     pöytäkirjanpitäjä 

      

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

   

25.5.2021 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätteeksi. Pöytäkirja luetaan ja läsnäolevat kirk-

koneuvoston jäsenet yksimielisesti hyväksynevät pöytäkirjan. 

 

 

Pöytäkirja nähtävillä 26.5. –  9.6.2021 Ruokolahden kirkkoherranvirastossa ja seura-

kunnan nettisivuilla. Asetettu nähtäville 26.5.2021   
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KÄSITELLYT ASIAT §32 – §47 

 

§ 32 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kneuv 

Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

 

§ 33 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kneuv 

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 34 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Kneuv 

Pöytäkirjan tarkastajia ei valittu, koska pöytäkirja tarkastettiin kokouk-

sen lopuksi. Pöytäkirja luettiin ja kaikki kokouksen osallistujat hyväk-

syivät pöytäkirjan. 

 

§ 35 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kneuv 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin lisäpykälin § 44 - 45 ko-

kouksen työjärjestykseksi. 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 36 

VUODEN 2021 TALOUSARVIOMUUTOKSET  

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi  

 

Kneuv Ruokolahden seurakunnan talousarviossa vuodelle 2021 on tullut muu-

tostarpeita ja kustannusylityksiä. Kirkkoneuvoston tulee tehdä vuoden 

2021 talousarvion muutostarpeista ja kustannusylityksistä muutosesitys, 

joka viedään kirkkovaltuuston päätettäväksi. 

 

a) Rautjärven huoltorakennus 

Vuoden 2020 talousarviossa on Rautjärven huoltorakennuksen arvioksi 

vahvistettu 140 000 euroa. Tämän kohteen kustannukset ylittivät kuiten-

kin vahvistetun arvion ja olivat yhteensä 199 161,91 euroa. Kulujen yli-

tyksestä raportoitiin vasta tilinpäätöksen yhteydessä, koska talouspääl-

likkö vaihtui alkutalvesta.   

 

Talousarvio on tehty vuoden 2019 tietojen perusteella ja tämän jälkeen 

huoltorakennuksen suunnitelmia on täydennetty sekä kustannustasossa 
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on ollut muutoksia. Lisäkuluja on tullut mm. perustus- ja valutöistä, ura-

kan ulkopuolisista lisätöistä sekä erilaisista rakennusliittymistä.  

 

Rautjärven huoltorakennus valmistuu keväällä 2021. Vuoden 2021 ta-

lousarvion investointiosaan ei ole varattu varoja huoltorakennukselle. 

Huoltorakennuksen rakennus- ja viimeistelykustannukset ovat noin 

90.000 euroa vuonna 2021. 

 

b) Rautjärven huoltorakennuksen vainajien 4-paikkainen säilytyskaappi 

Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on Rautjärven huoltoraken-

nuksen vainajien 4-paikkainen säilytyskaappi 18.000 €. Säilytyskaapin 

todellinen hankintahinta on kalliimpi ja lisäkustannuksia tulee 6.000 €. 

   

c) Kellotapulin tervaus 

Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on Kellotapulin tervaus 

30.000 euroa. Tervaus tulisi tehdä keväällä, mielellään jo huhtikuussa. 

Tervaus on siksi järkevää siirtää vuodelle 2022. 

 

d) Simpeleen kirkon kellotornin yläosa 

Simpeleen kirkon kellotornin yläosasta on veden ja pakkasen vaurioit-

tamana pudonnut betoniosia. Alue on tällä hetkellä suojattu ja eristetty. 

Kellotornin yläosan korjaustöistä on saatu hinta-arviot. Ensiapukorjaus 

sisältäisi irtoavien betonivaurioiden poiston, paikkauksen ja paikkamaa-

lauksen tuntilaskutuksena 48 €/ h ja sen hinta-arvio on noin 12.000 eu-

roa. Toinen vaihtoehto olisi kokonaisvaltaisempi korjaustyö, joka sisäl-

tää ruostuneiden terästen korroosiovaurioiden korjaukset, betonikorjauk-

set, paikkakohtien ylitasoituksen ja pinnoituksen sekä ylimaalauksen. 

Tästä kokonaiskustannusarvio on noin 35.000 euroa. 

 

Simpeleen kirkon lumiesteet, piha-alue ja ulkoportaat 

Vuoden 2020 talousarviossa olleet ja toteutumatta jääneet Simpeleen 

kirkon korjaukset, joita ovat lumiesteet katolle, piha-alueen liuskekiven 

poisto ja piha-alueen korjaus sekä ulkoportaiden korjaus, tulee toteuttaa. 

Koska kiireisempänä korjauksena ovat ilmenneet kellotornin yläosan 

korjaukset, voitaisiin nämä vuodelta 2020 jääneet korjaukset siirtää 

vuonna 2022 toteutettaviksi.  

 

e) Ruokolahden kirkon luonnonkivisokkeli 

Ruokolahden kirkon luonnonkivisokkelissa on havaittu vaurioita, joiden 

korjaaminen tulisi tehdä tänä vuonna. Kivijalan sokkelin korjauksen ko-

konaiskustannusarvio on 10.000 euroa. Lisäkustannukset mahdollisia. 

 

f) Ruokolahden kirkon striimauskuvausjärjestelmä ja kamerat 

Ruokolahden seurakunnassa on kuvattu ja lähetetty striimattuna juma-

lanpalveluksia Ruokolahden kirkosta jo useiden vuosien ajan. Kamerat 

ovat alun perin olleet valvontakameroita, joiden kuvanlaatu ei enää ole 

ajanmukainen. Käytetty striimausjärjestelmä on toiminnoiltaan vanhen-

tunut.  

Striimausjärjestelmä, joka sisältää kolme kiinteää kameraa ja yhden siir-

reltävän kameran sekä striimausjärjestelmän asennustöineen sekä kor-
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kealaatuisen kuvan lähettämisen mahdollistavan valokuidun asennustöi-

neen, maksaisi noin 11.000 euroa. 

 

 

Talousp  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 

 

a) 90.000 euron lisämäärärahaa Rautjärven huoltorakennuksen inves-

tointiin   

 

b) 6.000 euron lisämäärärahaa Rautjärven huoltorakennuksen vainajien 

4-paikkaisen säilytyskaapin investointiin 

 

c) 30.000 euron Kellotapulin tervauksen poistamista vuoden 2021 in-

vestoinnista 

 

d) 45.000 euron lisämäärärahaa Simpeleen kirkon kellotornin yläosan 

korjauksen ja lumiesteiden investointiin 

 

e) 20.000 euron lisämäärärahaa Ruokolahden kirkon luonnonkivisokke-

lin korjaamisen investointiin 

 

f) 11.000 euron lisämäärärahaa Ruokolahden kirkon striimauskuvaus-

järjestelmän ja kameroiden sekä valokuituliittymän investointiin 

 

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

 
 

§ 37 

LASTENOHJAAJA SARI LAPPALAISEN ANOMUS TYÖAJAN LYHENNYKSESTÄ 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi 

 

Kneuv Lastenohjaaja Sari Lappalainen on 14.4.2021 päivätyllä anomuksella 

anonut 30 tuntista työviikkoa toimintakaudelle 1.8.2021- 30.6.2022. Hän 

olisi pääsääntöisesti töissä kuusi tuntia viitenä päivänä, kuitenkin jousta-

vasti työtehtävistä riippuen. Hän perustelee anomustaan sillä, että hänen 

poikansa aloittaa syksyllä koulun kakkosluokan ja he asuvat puolen tun-

nin matkan päässä kirkonkylältä.  Lapsi ei vielä pärjää yksin kotona niin, 

että olisi iltapäivisin yksin kotona 4-5 tuntia. Koulupäivistä tulisi myös 

pitkiä, jos vanhempi hakisi lapsen iltapäiväkerhosta vasta viiden maissa. 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää myöntää lastenohjaaja Sari Lappalaiselle 30 

tuntisen työviikon ajalle 1.8.2021-30.6.2022.   

 

Päätös  Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
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§ 38 

RUOKOLAHDEN KUNNAN 450-VUOTISJUHLATOIMIKUNTA 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv Ruokolahti erotettiin Suur-Jääskestä omaksi kirkkopitäjäksi vuonna 

1572, joten vuonna 2022 vietetään Ruokolahden kunnan ja seurakunnan 

450-vuotisjuhlavuotta. Ruokolahden kunnanhallitus on kokouksessaan 

29.3.2021 päättänyt perustaa Ruokolahden 450-vuotisjuhlavuoden toi-

mikunnan ja on nimennyt sen jäseniksi kunnanvaltuuston puheenjohta-

jan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohta-

jan. Lisäksi kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää Ruoko-

lahti-seuraa, Ruokolahden yrittäjiä ja Ruokolahden seurakuntaa nimeä-

mään toimikuntaan oman edustajansa.  

 

Khra Ruokolahden seurakunta nimeää edustajakseen Ruokolahden 450-

vuotisjuhlatoimikuntaan kirkkoherran.  

 

Päätös  Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

§ 39 

SEURAKUNNAN JUHLAVUODEN TOIMIKUNTA 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv Vuonna 2022 vietetään Ruokolahden seurakunnan 450 v. juhlavuotta. 

Ruokolahden seurakunta osallistuu juhlavuoden suunnitteluun yhdessä 

Ruokolahden kunnan kanssa. Ruokolahden seurakunnalla on kuitenkin 

syytä olla myös oma juhlavuoden toimikunta suunnittelemassa ja toteut-

tamassa juhlavuoden tapahtumia. Työntekijät valitsevat työkokouksessa 

keskuudestaan muutaman työntekijän juhlatoimikunnan jäseniksi ja pu-

heenjohtajana toimii kirkkoherra. Lisäksi juhlatoimikuntaan tarvitaan 2-

4 luottamushenkilöjäsentä.   

 

Khra Kirkkoneuvosto valitsee 2-4 luottamushenkilöä seurakunnan 450 v. juh-

lavuoden toimikuntaan.  

 

Päätös Kirkkoneuvosto valitsi Airi Ruokosen, Konsta Lappalaisen, Taija Luuk-

kosen ja Mirja Henttosen seurakunnan 450 v. juhlavuoden toimikuntaan. 

 

 

§ 40 

LEIRIKESKUS KAUNISKALLION HINNASTO 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

 

Kneuv Ruokolahden seurakunnan leirikeskus Kauniskallion toiminta on keskit-

tynyt kesäisin leiritoimintaan noin neljän kuukauden ajan. Käyttö ajoit-

tuu toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin.  Kauniskalliolla järjes-

tetään muun muassa seurakunnan lasten, nuorten ja vanhusten leirejä se-

kä päivätapahtumia. Leirikeskus sijaitsee Saimaan rannalla Kauniskalli-
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ontie 77:ssa. Leirikeskus on otettu käyttöön 1977 ja leirikeskuksen ma-

joitus- ja oleskelutiloja on peruskorjattu 1990-luvun puolivälissä. Leiri-

keskuksessa on majoitustiloja 20-50 hengelle. 

 

Kauniskallion leirikeskuksesta on erillinen käyttöohje ja vuokraussään-

nöt, joissa tarkennetaan käyttäjien vastuut, tilojen käyttöohjeet, hiljai-

suusaika alueella, turvallisuusasiat, siivous, ruokailu, toiminta onnetto-

muustilanteissa sekä yleinen käyttö Suomen lakien ja hyvien tapojen 

mukaisesti. 

 

Kauniskallion leirikeskusta on vuokrattu erilaisia tilaisuuksia varten 

myös ulkopuolisille silloin kun se ei ole oman seurakunnan käytössä. 

Leirikeskusta kysytään päivätapahtumien lisäksi vuokralle esimerkiksi 

viikkoleirejä tai viikonlopun perhejuhlia varten. Viikonlopputilaisuuk-

sien varaajien toiveena on ollut majoitusmahdollisuus tiloissa, rantasau-

nan käyttö sekä mahdollisuus järjestää ruokailut itse.  

 

Leirikeskuksen keittiötilojen käyttäjältä edellytetään hygieniapassia. Lei-

rikeskuksen emäntä opastaa vuokralaisille keittiökoneiden käytön.  

 

Koska leirikeskuksen vuokrauskyselyt ovat lisääntyneet, on vuokrahin-

nastoa syytä sekä päivittää että selkeyttää.  

 

 

Talousp Kirkkoneuvosto hyväksyy Leirikeskus Kauniskallion hinnaston vuodelle 

2021, 1.6.2021 alkaen. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen siten, että päivitettiin sauna ja sau-

natuvan hinta. 

 

 

§ 41 

LUOTTOTAPPIOT 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

Kneuv 

Kipa toimittaa vuosittain luottotappioehdotukset seurakuntatalouksiin. 

Ehdotuksella ovat kaikki laskurivit, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää 

laskun eräpäivästä, mukaan lukien perintälukitut. Luottotappioehdotuk-

sessa on yhteensä 7 erääntynyttä laskua. Erääntyneet laskut, joihin ei ole 

karhuamisesta huolimatta saatu suoritusta ovat seuraavat laskut: 
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Viiteavain 1 TiliMaksuviite TositelajiTositenumero LaskuviiteKirjauspäivämäärä Summa 

tositevalu

uttana

PerintäalueViim. maksukeh.

SRK PALVELUT 22316711447199921511 M118000820 1800082030.9.2020 14,50 01 15.11.2020

SRK PALVELUT 22316711450299921660 M118000852 1800085212.10.2020 14,50 01 1.12.2020

SRK PALVELUT 22316711459899922235 M118000948 1800094820.11.2020 14,50 01 15.1.2021

SRK PALVELUT 22316711472299922922 M118000012 180000128.1.2021 14,50 01 1.3.2021

SRK PALVELUT 22316711481099923536 M118000104 1800010419.2.2021 14,50 01 15.4.2021

VUOKRA 2231671148270063856 M118000118 1800011824.2.2021 31,00 01 15.4.2021

SRK PALVELUT 22316711484999923675 M118000146 180001464.3.2021 14,50 01 1.5.2021

Symboli: av./kuit. erät @5C\QAvoin@ 118,00  
  

Kipa kirjaa palautetut luottotappioehdotukset kesäkuun kirjauskaudelle. 

Laskujen yhteissumma on 118,00 euroa.  

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää kirjata seuraavat erääntyneet saatavat luottotap-

pioksi: 

  tositenro 18000820, summa 14,50 € 

  tositenro 18000852, summa 14,50 € 

tositenro 18000948, summa 14,50 € 

tositenro 18000012, summa 14,50 € 

tositenro 18000104, summa 14,50 € 

tositenro 18000118, summa 31,00 € 

tositenro 18000146, summa 14,50 € 

 

Päätös  Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

§ 42 

YMPÄRISTÖDIPLOMI 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

 

Kneuv Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kir-

kon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon il-

masto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus sekä Kirkon ympäristö-

järjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030 -

strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapitu-

leilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 

mennessä. 

 

Kirkkohallituksen toimittamassa Ympäristökäsikirjassa avataan katta-

vasti seurakunnan arkeen ja pyhään liittyviä eri osa-alueita ympäris-

tönäkökulmasta. Käsikirjan avulla seurakunta voi laatia ympäristöohjel-

man, joka auttaa suunnittelemaan seurakunnan ympäristötyötä.   

 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja uusiutu-

mattomien resurssien ylikulutus herättävät suurta huolta niin nuorempien 

kuin vanhempien ikäluokkien keskuudessa. Vaikka poliittiset ja talou-
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delliset johtajat puhuvat entistä enemmän ympäristöasioista, jäävät 

konkreettiset teot usein aivan liian vaatimattomalle tasolle.  

 

Kirkon ympäristödiplomi tarjoaa työvälineitä seurakuntien työntekijöil-

le, luottamushenkilöille ja muille jäsenille. Ympäristödiplomi kytkeytyy 

läheisesti yhteen kirkkohallituksen täysistunnon talvella 2019 hyväksy-

män energia- ja ilmastostrategian kanssa (”Hiilineutraali kirkko 2030”). 

Ympäristödiplomin rakenne mahdollistaa sen, että seurakunnat voivat 

askel askeleelta kehittää toimintaansa ympäristöystävällisempään suun-

taan. Käsikirjaa ei pidä lukea lakikirjana, vaan mahdollisuuksien avaaja-

na. Taulukot ja listaukset tarjoavat konkreettisia esimerkkejä, joita seu-

rakunnissa kannattaa pohtia, kun toiminnassa pyritään kestävimpiin ja 

ympäristöystävällisimpiin käytäntöihin.  

 

Ympäristödiplomin tietojen keräämisessä, kartoittamisessa ja kirjaami-

sessa ympäristödiplomin taulukoihin suositellaan käytettävän apuna 

päättötyötään tekeviä opiskelijoita. Ympäristödiplomin osa-alueita voi-

daan käydä läpi aihe kerrallaan ja pidemmällä aikavälillä. 

 

Ympäristödiplomin hakemisessa ensimmäinen askel on, että kirkkoneu-

vosto tekee päätöksen ympäristödiplomin hakemisesta. 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää, että Ruokolahden seurakunta hakee ympäristö-

diplomia.  

 

Päätös  Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

§ 43 

SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv  Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 

(Yleiskirjeet 2021 - evl.fi) 

 

 18/2021 Seurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus 

17/2021 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön 

papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta 

16/2021 Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassa-

olo on päättynyt 

15/2021 Kesätyösetelit 

14/2021 Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset 

seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä oh-

je- ja johtosääntöihin 

13/2021 Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa 

12/2021 Avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi 

11/2021 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2021 

10/2021 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys 

10/2021 Kirkon säädöskokoelma 147-2021 Kirkkohallituksen väliaikai-

nen määräys tietoturvapolitiikasta 

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021
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9/2021 Väliaikainen määräys sähköisten kokousten järjestelyistä 

8/2021 Sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen 

7/2021 Esitykset pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien 

saajiksi itsenäisyyspäivänä 2021 

 

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: 

(Yleiskirjeet - evl.fi) 

   

Yleiskirje A5/2021 28.4.2021 

Ryhmähenkivakuutussopimus 2021‑2022 

Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen 

Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan 

 

Yleiskirje A4/2021 30.3.2021 

 

Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021 

 

Yleiskirje A3/2021 25.3.2021 

Palkantarkistukset 1.5.2021 

Lomarahavapaasta sopiminen 

Koronarokotukset 

 

Yleiskirje A2/2021 17.3.2021 

Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan 

 

Khra  Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. 

Päätös  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi. 

  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla 

 

 

§ 44 

KOIVUT RAUTJÄRVEN HUOLTORAKENNUKSEN TIEN SIVULLA 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

 

Kneuv Rautjärven kirkon lähelle valmistuu huoltorakennus keväällä 2021. 

Huoltorakennuksen viereisen tien sivulla on koivuja. Huoltorakennuksen 

valmistuttua on havaittu, että talven lumitöiden hoitaminen koneellisesti 

vaatii kirkon suunnalta katsottuna kolmannen koivun, joka sijaitsee 

huoltorakennuksen taukotilojen sisäänkäynnin vieressä, poistamisen.  

 

Muiden koivujen alaoksia tulisi siistiä ja leikata mm. turvallisuuden täh-

den. Kirkon suunnalta katsottuna ensimmäisen koivun luo on mahdollis-

ta sijoittaa pylväsvalaisin, joka valaisisi sekä huoltorakennuksen aluetta 

että hautausmaan sisäänkäyntiä. Viereisten koivujen alaoksia tulee siistiä 

ja leikata tarvittavilta osin, jotta valaisin mahtuu tilaan sekä valaisee es-

teettä.  

 

https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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Tien sivulla olevien muidenkin koivujen kuntoa tulee tarkkailla ja pois-

taa alaoksia huoltotoimenpiteinä tarpeen mukaan niin, että ne eivät ai-

heuta turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita. 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää, että Rautjärven huoltorakennuksen tien sivulta 

poistetaan kolmas koivu kirkon suunnalta katsottuna, ja että muiden koi-

vujen kuntoa tarkkaillaan sekä poistetaan alaoksia huoltotoimenpiteinä 

tarpeen mukaan turvallisuuden tähden.   

 

Päätös  Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

 

§ 45 

AVUSTUS KERHOTILA KOMPASSIN VIEREISEN LEIKKIPUISTON PARANNUKSIIN 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

 

Kneuv Vanhemmat ovat toivoneet useita vuosia laadukasta leikkipaikkaa, johon 

pääsisi leikkimään myös arkipäivisin. Ruokolahden MLL yhdistys on 

päättänyt tarttua vanhempien toiveeseen, ja on päättänyt varata tuhat eu-

roa Ruokolahden torin ja kerhotila Kompassin viereisen leikkipuiston 

parannuksiin. Yhdistys aikoo käyttää tuhat euroa vauvakeinun sekä 

hiekkalelujen ja niiden säilytyspaikan hankintaan. 

 

 Lisäksi toiveina olisivat keinuva eläin (n. 680 euroa), pieni kiipeilyteline 

ja penkki aikuisille. Hanke on tarkoitus toteuttaa tämän kesän aikana 

tuomaan iloa lapsiperheille. 

 

 Ruokolahden seurakuntaa pyydetään mukaan hankkeeseen ja osallistu-

maan jonkinlaisella panostuksella, rahallisesti tai leikkivälineiden muo-

dossa. 

 

 Kerhotila Kompassin viereinen leikkipuisto on oleellinen osa Kompassin 

kerhojen toimintaa. Leikkipuiston parannukset tulisivat tarpeeseen, 

Kompassin kerhojen toimintaa monipuolistamaan sekä lapsiperheiden 

käyttöön. 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää myöntää 1.000 euron avustuksen Ruokolahden 

MLL yhdistykselle Kerhotilan Kompassin viereisen leikkipuiston paran-

nuksiin ja leikkikenttävälineiden hankintaan. Siten, että Ruokolahden 

MLL yhdistys koordinoi ja järjestää leikkivälineiden hankkimisen ja 

asennukset. Ruokolahden MLL yhdistys osoittaa käyttävänsä koko 

summan leikkipuiston parannuksiin. 

 

Päätös  Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
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§ 46 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kneuv   

  Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset: 

- Kirkkoneuvosto tiistaina 29.6. klo 17 Kivitaskussa  

- Kirkkoneuvosto tiistaina 10.8. klo 17 Ruokolahden seurakuntakodil-

la 

- Kirkkovaltuusto tiistaina 8.6. klo 18 Ruokolahden seurakuntakodilla 

- Kirkkovaltuusto tiistaina 24.8. klo 18, paikka päätetään myöhemmin. 

 

Rautjärven huoltorakennuksen lattioita suojaamaan hankitaan matot 

ovien eteen. Traktorihallin lattian vaurioita oven luona – näistä ilmoite-

taan eteenpäin. 

 

Rautjärven kirkon ilmoitustaululla olevat teksti päivitetään siten, että 

siinä lukee Ruokolahden seurakunta. Simpeleen hautausmaan portin 

luona vastaava taulu, joka päivitetään. 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 47 

MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kneuv 

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 19.06. 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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Ruokolahden seurakunta 

Kirkkoneuvosto 

30.3.2021 § 47 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitus-

ta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojal-

la hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankin-

noista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 

kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, 

joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  

Pöytäkirjan pykälät: § 32 - § 35, § 43, § 46 - § 47 

 

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai-

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pöytäkirjan pykälät: § 36 - § 42, § 44 - § 45 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pöytäkirjan pykälät § 36 - § 42, § 44 - § 45 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 

•  Ruokolahden kirkkoneuvosto  

Käyntiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 
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Postiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 

Sähköposti: srk.ruokolahti@evl.fi 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätök-

sestä.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä 

päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-

todistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asian-

osaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-

sesti nähtäväksi. 

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-

oloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on vi-

ranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan 

käsitellä. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:  

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi  

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä  

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan 

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.  

VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA 

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 

 

Valituksen sisältö 

 

Valituksessa on ilmoitettava: 

– valittajan nimi ja yhteystiedot 

– postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähet-

tää  

– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

– vaatimusten perustelut 

– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yh-

teystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä valitusviranomaiselle. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen  

– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-

misen ajankohdasta 

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuiten-

kaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilan-

teissa.  

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitus-

asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi-

raston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun 

se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä 

voidaan käsitellä. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak-

su, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 

tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäynti-

maksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoi-

keudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos 

hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 

 

 


