RUOVEDEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 1/2018

KIRKKOVALTUUSTO
17.5.2018
1 (16)
_____________________________________________________________________________________
.

KOKOUSTIEDOT
Aika

17.5.2018 klo 18.00 – 20.17.

Paikka

Aatos, Ruovesi-sali

kahvit alkaen klo 17.30

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
KV § 1

KOKOUKSEN AVAUS

3

KV § 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3

KV § 3

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4

KV § 4

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

4

KV § 5
RUOVEDEN SEURAKUNNAN JA RUOVEDEN HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017, TILINTARKASTUSKERTOMUS
5
KV § 6

VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN, SEURAKUNTAVAALIT 2018

9

KV § 7
RUOVEDEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKA, LAUSUNNON PYYTÄMINEN
SEURAKUNNALTA

10

KV § 8

MUUT ASIAT

15

KV § 9

ILMOITUSASIAT

15

KV § 10

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

16

Puheenjohtaja

Timo Ikkala

RUOVEDEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 1/2018

KIRKKOVALTUUSTO
17.5.2018
2 (16)
_____________________________________________________________________________________
KOKOUSTIEDOT
Aika

Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Muut osallistujat

ALLEKIRJOITUKSET
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

17.5.2018 Ruovedellä

Allekirjoitukset
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NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka
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Virpi Ylitalo

Pekka Pirttijärvi
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KV § 1

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra pitää alkuhartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
KV § 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouksen koollekutsumisesta säädetään kirkkojärjestyksen 8:5 §:ssä. 5 §
1 mom:n mukaisesti kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajakin on estynyt, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu kirkkoneuvoston puheenjohtaja
koolle ja kokouksen avaa ja johtaa puhetta siihen saakka kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu iältään vanhin valtuutettu.
Kirkkovaltuuston kokouskutsusta sanotaan KJ 8:5,2:ssa ”kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta”. Edellä
mainitun 5 §:n 3 mom. käsittelee asian kiireelliseksi julistamista ja 4 mom. siirtämistä.
Voimassa olevan Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita kirkkovaltuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuuston päätökseksi. Edellä mainittu on toimitettava vähintään 3 päivää ennen kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään kirkkolain 7:4,1:ssa, jossa sanotaan: ”seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla”.
Kirkkojärjestys 8 luku 5 §: ”Kutsun valtuuston kokoukseen antaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on,
että kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenistä. Kutsu asialistoineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta ja kuulutus on oltava nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kuulutus on nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.5. - 17.5.2018.
Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty valtuutetuille 9.5.2018.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 3

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Puheenjohtajan esitys:
Päätösesitys: Työjärjestystä muutetaan niin, että § 7 käsitellään ennen § 6.
Anita Viljanmaa esitti, että asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä, esitystä
ei kannatettu. Tapio Vaali kannatti puheenjohtajan päätösesitystä.
Timo Lohipuro saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.15.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

KV § 4

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkistamisesta määrätään KJ 7:6 §:ssä, jossa sanotaan 2 mom:ssa, että pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Kirkkovaltuuston työjärjestyksessä 4 §:ssä sanotaan, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä säädetään kirkkolain 25:3 §:ssä, jossa mainitaan, että pöytäkirja on saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleistiedoksi panemalla päätökset
ja ilmoitus julki seurakunnan ilmoitustaululle. Tämä koskee niitä päätöksiä, joita ei ole pidettävä salassa tai alistettava.
KJ 23:2,1 kuulutus nähtävillä olosta on pantava julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään
7 päivän ajaksi.
Tarkastus tapahtuu kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 18.5.2018 - 17.6.2018.

Päätösesitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksessä vuorossa ovat Virpi Ylitalo ja Pekka Pirttijärvi.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 5

RUOVEDEN SEURAKUNNAN JA RUOVEDEN HAUTAINHOITORAHASTON
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017,
TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kn 54 § 26.4.2018
Kn 31 § 22.3.2018
Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä
tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua.
Talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso, toteuma 31.12.2017:
10. Hallinto
111 %
20. Seurakunnallinen toiminta
94 %
40. Hautaustoimi
99 %
50. Kiinteistötoimi
-87 %
60. Tuloslaskelmaosa
98 %
10 Hallinto
Pääluokka ylittää talousarvio summan -21 409€.
Toimintatuotot alittuivat -1 975€, sukuselvityksiä ei tehty vuonna 2017.
Toimintakulut ylittyivät -19 842€.
Henkilöstökulut ylittyvät -10863€, nämä ylitykset johtuvat sijaisuuksista ja
kirjuri-hankkeesta.
Palvelujen ostot ylittyivät -4 750€, työterveyshuollon budjettisumma ylittyi -7 700€.
Vuokrakulut ylittyvät -4 240€, määrärahaa puuttui pääluokasta, pitää sisällään koneiden ja
laitteiden vuokrat, monitoimilaite.
20 Seurakunnallinen toiminta
Pääluokka pysyi kokonaisuudessaan talousarvion summissa ja käytti niistä 94%.
40 Hautaustoimi
Pääluokka pysyi kokonaisuudessaan talousarvion summissa ja käytti niistä 99%.
50 Kiinteistötoimi
Toimintatuotot ylittyvät 203 075€.
Metsätuotto arvioitiin vuodelle 2017 20 000€, mutta heikentyneen taloustilanteen takia oli
metsämyyntiä lisättävä ja saatava seurakunnan maksuvalmius kuntoon. Metsää myytiin vuodelle 2017 yli budjetoidun 211 099€. Tuet ja avustukset 3714€ oli kolehtina seurakunnalle
kerätty, Aatoksen hankintoihin. Vuokratuotoissa Aatos lisäsi vuokratuottoja ja kompensoi
Aution leirikeskuksen vuokramenetyksiä. Muut toimintatuotot toteutuivat 89%, sisältää yhden tontin(Autio) ja muutaman määräalan myynnin (Autio, Museontontti).
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Toimintakulut ylittyivät 61 584€.
Palveluiden ostot ylittyivät 64 578€. Metsänmyynnin lisäyksen johdosta kuluja tuli 32 245€
yli budjetoidun. Sofia Magdalenan kulut ylittyivät 10 375€, summa pitää sisällään kirkon
sisäilma- ja homekoiratutkimuksen. Aution leirikeskuksen sisäilmatutkimus ja venekoppelin
siirron laivarantaan 12 758€. Aatoksessa it-kulut, siivouspalvelut, savunpoistolaitteiston
huolto 10 210€.
Pääluokka 60 Tuloslaskelmaosa:
Kirkollisvero toteutui 95% (alitus -40 698€).
Osuus yhteisöverosta toteutui 99% (alitus -813€).
Osuus verotuskuluista 95% (alitus -592€).
Keskusrahastomaksut 84% (alitus -13 200€).
Rahoitustuotot ja –kulut 66% (alitus -10 577€).
Henkilöstökulujen 546 517€ summa koko seurakunnan osalta oli 95% talousarviosummasta
(572 844€).
Seurakunnan toteuma 31.12.2017 on 352% summa 188 543€ ylijäämäinen
(ta 53 603€ ylijäämäinen).
Investointiosa
Kohde Kirkon pihan asfaltointi 41 253€. Aution rantatontti, tiekulut 5 163€. Maalämmön
osalta korkein hallinto-oikeus antoi kielteisen päätöksen joulukuussa 2017, joten määrärahaa (40 000€) ei käytetty. Lämmitysratkaisu on päätettävä uudelleen vuonna 2018.
Ruoveden hautainhoitorahasto
Toteuma alittui, koska hautainhoitorahaston asunto-osakkeen arvo oli taseessa korkeampi
kuin siitä saatu myyntiarvo – 8 135€. Vuokratuloja ei ollut asunto-osakkeen myynnin takia.
Talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy pääluokan 10 Hallinto.
2) Hyväksyy pääluokan 20 Seurakunnallinen toiminta.
3) Hyväksyy pääluokan 40 Hautaustoimen:
4) Hyväksyy pääluokan 50 Kiinteistötoimen:
 Maa- ja metsätalouden tuottojen ylityksen 203 075 €.
 Tonttimyynti alittui 22 454,76 € talousarvioon nähden.
 Palvelujen ostot ylittyi 64 578 € talousarvioon nähden.
 Ostot ylittyi 7747 € talousarvioon nähden.
5) Hyväksyy investointikohteet:
 Kirkon pihan asfaltointi 41 253 €.
 Aution rantatontti, tiekulut 5 163€.
 Maalämpöön varatun investointirahan, ei toteutunut 40 000€.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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6) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan vuoden 2017 ylijäämän 188 543,17 €.
7) Ruoveden Hautainhoitorahaston alijäämä on 5 283,27 €.
Tämän jälkeen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2017 Ruoveden seurakunnan ja Ruoveden
hautainhoitorahaston toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuodelle 2017, minkä jälkeen kirkkoneuvoston ja taloudesta vastaavan viranhaltijan on se päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätösaineisto vuodelta 2017 luovutetaan tilintarkastajille.
Liite 2. Tasekirja 2017.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Lava: On merkitystä.

Kn 54 §

Tilintarkastuksen suorittivat 22.2.2018 ja 23.3.2018 Jaakko Rönkkö (JHT, KHT) ja Mikko
Lilja (KHT) Revisium Oy:sta. Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus.
Liite 4. Tilintarkastuskertomus Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuustolle,
sisäisen tarkastajan raportti kirkkovaltuustolle.

Talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi:
Kirkkovaltuusto:
1) Hyväksyy pääluokan 10 Hallinto:
 Hallinnon ylityksen 21 409€.
2) Hyväksyy pääluokan 20 Seurakunnallinen toiminta.
3) Hyväksyy pääluokan 40 Hautaustoimen:
4) Hyväksyy pääluokan 50 Kiinteistötoimen:
 Maa- ja metsätalouden tuottojen ylityksen 203 075 €.
 Tonttimyynti alittui 22 454,76 € talousarvioon nähden.
 Palvelujen ostot ylittyi 64 578 € talousarvioon nähden.
 Ostot ylittyi 7747 € talousarvioon nähden.
5) Hyväksyy investointikohteet:
 Kirkon pihan asfaltointi 41 253 €.
 Aution rantatontti, tiekulut 5 163€.
 Maalämpöön varatun investointirahan, ei toteutunut 40 000€.
6) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan vuoden 2017 ylijäämän 188 543,17 €.
7) Ruoveden Hautainhoitorahaston alijäämä on 5 283,27 €.
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Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
KV § 5

17.5.2018
Liite 1. Tasekirja 2017.
Liite 2. Tilintarkastuskertomus.
Liite 3. Sisäisen tarkastajan raportti.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi:
Kirkkovaltuusto:
1) Hyväksyy pääluokan 10 Hallinto:
 Hallinnon ylityksen 21 409 €.
2) Hyväksyy pääluokan 20 Seurakunnallinen toiminta.
3) Hyväksyy pääluokan 40 Hautaustoimen:
4) Hyväksyy pääluokan 50 Kiinteistötoimen:
 Maa- ja metsätalouden tuottojen ylityksen 203 075 €.
 Tonttimyynti alittui 22 454,76 € talousarvioon nähden.
 Palvelujen ostot ylittyi 64 578 € talousarvioon nähden.
 Ostot ylittyi 7747 € talousarvioon nähden.
5) Hyväksyy investointikohteet:
 Kirkon pihan asfaltointi 41 253 €.
 Aution rantatontti, tiekulut 5 163 €.
 Maalämpöön varatun investointirahan, ei toteutunut 40 000 €.
6) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan vuoden 2017 ylijäämän 188 543,17 €.
7) Ruoveden Hautainhoitorahaston alijäämä on 5 283,27 €.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.
Lava: On merkitystä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 6

VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN, SEURAKUNTAVAALIT 2018

Kn 22 § 22.2.2018
Ennakkoäänestys ti 6.11.2018 – la 10.11.2018 klo 9.00 – 18.00.
Varsinainen äänestys 18.11.2018 klo 11.00 – 20.00.
Kirkkovaltuuston on käsiteltävä vaalilautakunta 31.5.2018 mennessä.
”KL 23 luku 19 §
Seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnat
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamisesta sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä,
ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.”
Vs. kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan
ja neljä jäsentä, lisäksi neljä varajäsentä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston esitys:
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja neljä jäsentä, lisäksi
neljä varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan.
Virve Marttila esitti puheenjohtajaksi Eeva-Liisa Niemistä, jäseniksi Sirkka Hovilaa, Usko
Niemisestä, Irja Kärkelää.
Hannu Koivunen esitti Heli Viléniä ja Ritva Saarista.
Timo Ikkala esitti Ville Vauhkosta. Irja Kärkelä esitti Timo Lohipuroa. Virve Marttila esitti
Lilli Ruusilaa.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Eeva-Liisa Niemisen, jäseniksi:
Irja Kärkelä, Heli Vilén, Ville Vauhkonen, Timo Lohipuro, varajäseniksi: Sirkka Hovila,
Usko Nieminen, Ritva Saarinen ja Lilli Ruusila.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 7

RUOVEDEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKA, LAUSUNNON
PYYTÄMINEN SEURAKUNNALTA

Kn § 63 11.5.2018
Liite 1. Tampereen tuomiokapituli pöytäkirjanote § 189 02.05.2018.
Tuomiokapituli pyytää Ruoveden seurakunnalta valmistelun mukaista lausuntoa 21.5.2018
mennessä.
”Seurakunnan lausunto tulee sisältää:
- esityksen vaalitavasta
- jos kirkkovaltuusto esittää välillistä vaalia, esitys tulee perustella (KL 23:11 §)
- lausunto Ruoveden seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista (KJ 6:13 §)
- tuleeko virkaan valitun esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote
(KL 6:33 §). Ote tulisi vaatia vain silloin, kun kirkkoherran virkaan pysyväisluonteisesti ja
olennaisesti kuuluu työskentelyä lasten kanssa.
- koska ensisijaisesti kirkkoherran virka laitetaan haettavaksi verkkolomakkeella
(KirkkoHR), tulee seurakunnan lausunnossa käydä ilmi:
1) kuka antaa lisätietoja täytettävästä kirkkoherran virasta
(nimi, puhelinnumero, sähköposti),
2) viran palkkaus ja
3) organisaatiokuvaus (lyhyt kuvaus seurakunnasta)”

Perustelut:
Vaalitavassa on kysymys siitä, että onko vaalit vai valitseeko kirkkoherran kirkkovaltuusto
(välilliset vaalit). Välillisen vaalin etuja ovat vaivattomuus verrattuna välittömään vaaliin
(vähemmän määräaikoja ja vaalilautakunnan kokouksia ja muita vastuita), mahdollisuus
teettää soveltuvuuskokeita ja haastatella hakijoita. Välittömän vaalin etuna ovat puolestaan
avoimuus, demokraattisuus, traditio ja mahdollisuus myönteiselle julkisuudelle.
Ohjeistus:
”Kirkkoherran viran tultua avoimeksi, on seurakunnassa mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaa, seurakuntalaisten aktiivisuus
vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa. Perusteltua on, että seurakunta tiedottaa tulevista vaaleista kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan niin ajoissa, että seurakuntalaisten on mahdollisuus käydä mediakeskustelua myös vaalitavasta. Tiedotusvastuu kirkkoherran vaalista kuuluu seurakunnan kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle. Kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa seurakuntaneuvoston on tehtävä
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pyyntö hiippakuntansa tuomiokapitulille välillisen vaalin toimittamisesta ennen viran haettavaksi julistamista. Jos pyyntöä ei tehdä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla.Päätöksen
siitä, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, tekee hiippakunnantuomiokapituli. Se voi
omassa harkinnassaan ottaa seurakunnan toimielimen perustelujen lisäksi huomioon oman
näkemyksensä seurakunnan tarpeista. Käytännössä tuomiokapituli voi kuitenkin vain erityisestä syystä ratkaista vaalitavan seurakunnan pyynnöstä poikkeavasti.”
Viran erityisiin tarpeisiin voidaan listata seurakunnan toivomat asiat. Eli: ”Ennen viran haettavaksi julistamista on selvitettävä ne kriteerit, joiden perusteella potentiaalisten hakijoiden
taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimena olevaan virkaan.” Näitä voi olla esimerkiksi:
sitoutuminen väkivallattomuuteen, kyky toimia avarakatseisena ja vahvana hengellisenä johtajana, hyvät sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot, papin perustyön arvostus, valmius laajaan
yhteistyöhön seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, taito toimia tiukassa taloudellisessa liikkumavarassa.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan päätösesitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla.
2) Viran erityisinä tarpeina kirkkoneuvosto painottaa kykyä toimia avarakatseisena ja vahvana hengellisenä johtajana, hyviä sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja, papin perustyön
arvostusta ja valmiutta laajaan yhteistyöhön.
3) Varsinaista edellytystä rikosrekisteriotteen (KL 6:33 §) pyytämiseen ei ole.
4) Lisätietoja antaa vs. kirkkoherra Juha Itkonen p. 040 804 9579 juha.itkonen@evl.fi tai
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Ikkala p. 050 547 9455 ikkala@phpoint.fi.
5) Viran palkkaus on Kirkon johtavien virkojen hinnoitteluryhmä K10:n mukainen.
6) Peruskuvaus Ruoveden seurakunnasta: Seurakunnan väkimäärä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 3594 henkilöä. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa: Sofia Magdalenan
kirkko ja Muroleen kyläkirkko. Vuonna toteutettiin jumalanpalveluksia 77 kappaletta,
hautauksia on noin 90 vuodessa, kasteita 25-30 ja rippikouluja 2. Seurakunnassa on 11
työntekijää.

Päätös:

Kokous on 11.5.2018. Tuodaan virallinen ote kirkkovaltuuston kokoukseen. Kirkkovaltuuston tulee käsitellä tämä ja lähettää tuomiokapituliin 21.5.2018 mennessä.
Perusteena välillisille vaaleille on:
1. vähäinen äänestysaktiivisuus edellisissä vaaleissa.
2. kirkkoherran välillisen vaalin vaivattomuus verrattuna välittömiin.
3. mahdollisuus hakijoiden haastatteluun.
4. seurakuntavaalit samana vuonna
5. kirkkoherran vaalikysely näytti seurakuntakeskustelun tarvetta ja siinä enemmistö seurakunnan jäsenistä tuki välillisiä vaaleja.
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Kn § 63 11.05.2018
Viran erityisiin tarpeisiin voidaan listata seurakunnan toivomat asiat. Eli: ”Ennen viran haettavaksi julistamista on selvitettävä ne kriteerit, joiden perusteella potentiaalisten hakijoiden
taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimena olevaan virkaan.” Seurakuntalaiskeskustelun
toteuttamisessa on käytetty työvälineenä internet-kyselyä, johon on saapunut 11.5.2018 klo
12 mennessä 42 vastausta. Varapuheenjohtajan päätösesityksen kohta kaksi perustuu ensisijaisesti kyselyn vastauksiin.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan päätösesitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.
2) Viran erityisinä tarpeina kirkkoneuvosto painottaa yhteistyökykyä, hyviä sosiaalisia taitoja ja hyvää kykyä johtaa työyhteisöä. Eduksi katsotaan avarakatseisuus, taidot toimia
lasten ja nuorten kanssa, hyvä hallinto-osaaminen, hyvät taidot jumalanpalveluksissa ja
kirkollisissa toimituksissa, sielunhoidollisuus ja talousosaaminen.
3) Varsinaista edellytystä rikosrekisteriotteen (KL 6:33 §) pyytämiseen ei ole.
4) Lisätietoja antaa vs. kirkkoherra Juha Itkonen p. 040 804 9579 juha.itkonen@evl.fi tai
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Ikkala p. 050 547 9455 ikkala@phpoint.fi. Viran
palkkaus on Kirkon johtavien virkojen hinnoitteluryhmä K10:n mukainen.
5) Viran palkkaus on Kirkon johtavien virkojen hinnoitteluryhmä K10:n mukainen.
6) Peruskuvaus Ruoveden seurakunnasta: Seurakunnan väkimäärä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 3594 henkilöä. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa: Sofia Magdalenan
kirkko ja Muroleen kyläkirkko. Vuonna toteutettiin jumalanpalveluksia 77 kappaletta,
hautauksia on noin 90 vuodessa, kasteita 25-30 ja rippikouluja 2. Seurakunnassa on 11
työntekijää.
Juha Itkonen poistui kokouksesta 17.26 – 17.52.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että:
1) Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.
2) Viran erityisinä tarpeina kirkkoneuvosto painottaa yhteistyökykyä, hyviä sosiaalisia taitoja ja hyvää kykyä johtaa työyhteisöä. Eduksi katsotaan avarakatseisuus, taidot toimia
lasten ja nuorten kanssa, hyvä hallinto-osaaminen, hyvät taidot jumalanpalveluksissa ja
kirkollisissa toimituksissa, sielunhoidollisuus ja talousosaaminen ja, kansanomainen
(kansan mies – kansan nainen, poiminta kyselystä).
3) Pyydetään rikosrekisteriote (KL 6:33 §).
4) Lisätietoja antaa seurakuntapastori p. 040 804 9577 ville.vauhkonen@evl.fi, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja p. 044 513 3501 ukko@wikinghouse.fi ja kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Timo Ikkala p. 050 547 9455 ikkala@phpoint.fi.
5) Viran palkkaus on Kirkon johtavien virkojen hinnoitteluryhmä K10:n mukainen.
6) Peruskuvaus Ruoveden seurakunnasta: Seurakunnan väkimäärä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 3594 henkilöä. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa: Sofia Magdalenan
kirkko ja Muroleen kyläkirkko. Vuonna toteutettiin jumalanpalveluksia 77 kappaletta,
hautauksia on noin 90 vuodessa, vihkimisiä 5 – 10, kasteita 25-30 ja rippikouluja 2. Seurakunnassa on 11 työntekijää.
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Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Anita Viljanmaa esitti, että kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, esitystä ei kannatettu.
Kirkkovaltuuston jäsen Anita Viljanmaa jätti eriävän mielipiteen:
”Eriävä mielipide
Esitän, että kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, jotta seurakuntalaiset saavat osallistua
päätöksentekoon.”

Perusteena välillisille vaaleille on:
1. vähäinen äänestysaktiivisuus edellisissä vaaleissa.
2. kirkkoherran välillisen vaalin vaivattomuus verrattuna välittömiin.
3. mahdollisuus hakijoiden haastatteluun.
4. seurakuntavaalit samana vuonna
5. kirkkoherran vaalikysely näytti seurakuntakeskustelun tarvetta ja siinä enemmistö seurakunnan jäsenistä tuki välillisiä vaaleja.
Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Lape: on vaikutusta.

KV § 7

RUOVEDEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKA, LAUSUNNON
PYYTÄMINEN SEURAKUNNALTA

Liite 4. Tampereen tuomiokapituli pöytäkirjanote § 189 02.05.2018.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.
2) Viran erityisinä tarpeina kirkkoneuvosto painottaa yhteistyökykyä, hyviä sosiaalisia taitoja ja hyvää kykyä johtaa työyhteisöä. Eduksi katsotaan avarakatseisuus, taidot toimia
lasten ja nuorten kanssa, hyvä hallinto-osaaminen, hyvät taidot jumalanpalveluksissa ja
kirkollisissa toimituksissa, sielunhoidollisuus ja talousosaaminen ja, kansanomainen
(kansan mies – kansan nainen, poiminta kyselystä).
3) Pyydetään rikosrekisteriote (KL 6:33 §).
4) Lisätietoja antaa seurakuntapastori p. 040 804 9577 ville.vauhkonen@evl.fi, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja p. 044 513 3501 ukko@wikinghouse.fi ja kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Timo Ikkala p. 050 547 9455 ikkala@phpoint.fi.
5) Viran palkkaus on Kirkon johtavien virkojen hinnoitteluryhmä K10:n mukainen.
6) Peruskuvaus Ruoveden seurakunnasta: Seurakunnan väkimäärä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 3594 henkilöä. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa: Sofia Magdalenan
kirkko ja Muroleen kyläkirkko. Vuonna toteutettiin jumalanpalveluksia 77 kappaletta,
hautauksia on noin 90 vuodessa, vihkimisiä 5 – 10, kasteita 25-30 ja rippikouluja 2. Seurakunnassa on 11 työntekijää.
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Perusteena välillisille vaaleille on:
1. kirkkoherran välillisen vaalin vaivattomuus verrattuna välittömiin.
2. mahdollisuus hakijoiden haastatteluun.
3. kirkkoherran vaalikysely näytti seurakuntakeskustelun tarvetta ja siinä enemmistö seurakunnan jäsenistä tuki välillisiä vaaleja.

Päätös:

Juha Itkonen poistui klo 19.19 kokouksesta ennen käsittelyn alkamista.
Anita Viljanmaa esitti, että kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, jotta seurakuntalaiset
saavat osallistua päätöksentekoon. Seija Niininen, Virve Marttila, Heikki Juurakko, Pekka
Pirttijärvi kannattivat Anita Viljamaan esitystä.
Pentti Havanka, Tapio Vaali, Kari Honkanen, Virpi Ylitalo ja Hannu Koivunen kannattivat
kirkkoneuvoston päätösesitystä.
Koska Anita Viljanmaan esitys sai kannatusta, suoritettiin äänestys.
Äänestysjärjestys:
JAA- kirkkoneuvoston päätösesitys:
Ikkala Timo
Havanka Pentti
Hildén Markku
Honkanen Kari
Koivunen Hannu
Koivunen Maija-Liisa
Kärkelä Irja
Lohipuro Timo
Vaali Tapio
Ylitalo Virpi

EI- Anitan esitys:
Pirttijärvi Pekka
Juurakko Heikki
Marttila Virve
Niininen Seija
Viljanmaa Anita

Äänestyksen tulos oli 10 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä.
Hyväksyttiin kirkkoneuvoston päätösesityksen mukaisesti.
Eriävät mielipiteet jättivät kirjallisena Viljanmaa Anita, Niininen Seija, Pirttijärvi Pekka ja
Heikki Juurakko. Liitetään pöytäkirjaan.
Kirkkoherranvaali-kysely materiaali toimitetaan tuomiokapituliin pöytäkirjanotteen liitteenä.
Juha Itkonen saapui klo 20.06 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.
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KV § 8

MUUT ASIAT
Ei ollut muita asioita.

Päätösesitys:
Päätös:
Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

KV § 9

ILMOITUSASIAT
Ei ollut ilmoitusasioita.

Päätösesitys:
Päätös:
Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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KV § 10

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkolaki 24 § 10: ”Päätökseen, josta saa tehdä kirkollisvalituksen, on liitettävä valitusosoitus. Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Päätökseen, jos ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta,
on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta ja siitä, mihin säännökseen kielto perustuu.”

Päätösesitys Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toteaa muutoksenhakukiellot kunkin asian käsittelyn yhteydessä. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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