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KOKOUSTIEDOT
Aika

Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Muut osallistujat

ALLEKIRJOITUKSET

27.9.2018 klo 18.00 – 20.22.
Aatos, Ruovesi-sali
Ikkala Timo, puheenjohtaja
Pirttijärvi Pekka, varapuheenjohtaja
Havanka Pentti
Hildén Markku
Honkanen Kari
Juurakko Heikki
Koivunen Hannu
Koivunen Maija-Liisa
Kärkelä Irja
Lohipuro Timo
Marttila Virve
Moisio Antti
Neste Jouni
Nieminen Usko
Niininen Seija
Salunen Jussi
Sarvana Eeva-Stiina
Viljanmaa Anita
Ylitalo Virpi
Juha Itkonen, vt. kirkkoherra
Lilli Ruusila, talouspäällikkö
Varajäsen
Miina Merinen, vs. talouspäällikkö
Juhani Sillanpää (Jussi Salunen)
Seppo Jarva, o.v.o. kirkkoherra § 29, poistui klo 18.50.
Leena Perimäki, varajäsen
Hanna Kymäläinen-Rikkonen, varajäsen

Puheenjohtaja

Sihteeri

Timo Ikkala

Miina Merinen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

27.9.2018 Ruovedellä

Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Todistaa

Kari Honkanen

Heikki Juurakko

28.9.2018 – 27.10.2018 taloustoimistossa
Miina Merinen, vs. talouspäällikkö
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KV § 25

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra pitää alkuhartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
KV § 26

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 20. – 27.9.2018.
Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty valtuutetuille 20.9.2018.

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 § 27

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Päätösesitys: Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

KV § 28

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 28.09.2018 – 27.10.2018

Päätösesitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksessä vuorossa ovat Kari Honkanen ja Heikki Juurakko.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 29
KIRKKOHERRAN VAALI
KN § 114 13.9.2018
Tuomiokapituli on määrännyt 15.8.2018 Sääksmäen rovastikunnan lääninrovastin Seppo
Jarvan toimimaan Ruoveden seurakunnan kirkkoherran vaalin valmistelijana ja esittelijänä.
Hän toimii o.v.o. Ruoveden seurakunnan kirkkoherrana vaalin valmisteluun liittyvissä asioissa.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9.8.2018 päättänyt toteuttaa kirkkoherran viran välillisen
vaalin seuraavasti: 9.9. 2018 klo 11 Jumalanpalvelus, jossa jokainen kirkkoherranviran hakija pitää viiden minuutin minisaarnan. Jumalanpalveluksen jälkeen on julkinen haastattelu,
jossa hakijoille esitetään viran hoidon kannalta keskeisiä kysymyksiä. 13.9.2018 pidettävän
kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä järjestetään kullekin hakijalle erillinen kirkkoneuvoston haastattelu. Kirkkoneuvosto on pidättänyt itsellään oikeuden käyttää päätöksen teon
tukena ulkopuolisen toimijan tekemää soveltuvuustestausta. Mahdolliset soveltuvuustestit
järjestetään viikolla 38. Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoherran vaalin kokouksessaan
27.9.2018.
Esittelijän tehtäväksi on annettu laatia kolmesta hakijasta, Tero Matilaisesta, Saila Munukasta ja Jukka Taskisesta yhteenveto, jota voidaan käyttää kirkkoneuvoston kokousmateriaalina. Liitteenä olevaan yhteenvetoon on koottu hakijoiden koulutukseen, työkokemukseen ja tuomiokapitulin arvioinneissa esiin nousseita seikkoja. Yhteenveto täydentyi 9.9. ja
13.9. pidettävistä haastatteluista saatavalla materiaalilla. Kokouksessa 13.9. esittelijä antaa
kirkkoneuvostolle täydennetyn yhteenvedon ja esityksen virkaan valittavasta.
o.v.o. kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: 1) Kirkkoneuvosto haastattelee kaikki kirkkoherran virkaa hakeneet hakijat. Haastattelu toteutettu 13.9.
2) Kirkkoneuvosto kutsuu kirkkovaltuuston koolle suorittamaan kirkkoherran vaalin.
3) Esittää, että Ruoveden seurakunnan kirkkoherraksi valitaan Tero Matilainen.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 29 27.9.2018
Liite 1 Yhteenveto kirkkoherranviran hakijoista
Kirkkoneuvoston esitys:
Päätösesitys: 1) Kirkkoneuvosto haastatteli kaikki kirkkoherran virkaa hakeneet hakijat. Haastattelu toteutettu 13.9.
2) Kirkkoneuvosto kutsuu kirkkovaltuuston koolle suorittamaan kirkkoherran vaalin.
3) Esittää, että Ruoveden seurakunnan kirkkoherraksi valitaan Tero Matilainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Tero Matilaisen Ruoveden seurakunnan kirkkoherraksi.
Seppo Jarva poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.50.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 30

TAMPEREEN ALUEREKISTERIKESKUKSEEN LIITTYMINEN 1.1.2019 JA
SOPIMUS HYVÄKSYMINEN

KN § 120 13.9.2018
Liite 6. Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä, pöytäkirjanote ja sopimusluonnos.
Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä on kokouksessaan 23.8.2018 käsitellyt 130 § Tampereen aluerekisterin perustaminen.
”Kirkonkirjojen pitämisestä säädetään kirkkolaissa (KL 16 luku) ja kirkkojärjestyksessä (KJ
16 luku). Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteisenä keskusrekisterinä
(KL 16 luku 3 §).
Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015 (8.12.2015) on viestittänyt seurakunnille kirkkohallituksen täysistunnon marraskuussa 2015 tekemässä linjauksessa, jonka mukaan kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Linjaus perustuu seuraaviin johtopäätöksiin:
1) Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojen pidon tehtävien hoitamiseen aiheuttavat
ongelmia henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen. Erityisen ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus pitkätkin virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö
ja käytettävä tietojärjestelmä edellyttävät aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien luomista.
2) Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä käyttöön otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen ja palvelutason parantaminen onnistuvat helpommin isommassa yksikössä.
3) Laskelmien mukaan kirkonkirjojen pidon järjestämisen kustannukset ovat tällä hetkellä
suuremmissa yksiköissä matalammat kuin yksittäisissä pienissä tai keskisuurissa seurakunnissa.
4) Euroopan parlamentin käsittelyssä olevan tietosuoja-asetuksen arvioidaan toteutuessaan
lisäävän henkilörekistereihin liittyvää hallinnointia ja toisaalta edellyttävän yhä parempaa henkilölainsäädännön tuntemusta.
5) Kirkonkirjojen pitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat huomattavasti toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterin välillä.”
Kustannusarvioksi on yhtä todistusta varten saatu laskennallisesti 2,78 €/jäsen. Ruoveden
seurakunnan osuus on 9 975 €. Vuoden 2017 virkatodistusten tuotto oli 7 132€. Toimistosihteerin työajasta menee puolet virkatodistusten tekemiseen. Vuoden 2017 kustannus meillä
on 2,78 €/jäsen ja 2018 1-8 kustannus on 1,82€.
Ruoveden seurakunnan tulee antaa päätös 5.10.2018 mennessä liittyykö se 1.1.2019 Tampereen alueellisen keskusrekisteriin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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vt. kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: Ruoveden seurakunnan kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Ruoveden
seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

KV § 30 27.9.2018
Liite 2. Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä, pöytäkirjanote ja sopimusluonnos.
Kirkkoneuvoston esitys:
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy, että Ruoveden seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi, että Ruoveden seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 31

VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019

KN § 122 13.9.2018
Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2§) ja ilmoittaa se
verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä
(Verotus MenL 91 a§).
Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Ruovedellä veroprosentti on ollut 1,8 %. Ruoveden seurakunnan talous vaatii edelleen menojen
tasapainottamista tuloihin. Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen verotulojen määrä ei ole
kasvusuunnassa. Veroprosentin nosto ei kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä talouden tasapainottamisessa vaan voisi entisestään vähentää veronmaksajien määrää.
vs. talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Ruoveden seurakunnan
veroprosentiksi 1,8 vuonna 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1. mom. mukaan hakea muutosta.
KV § 31 27.9.2018
kirkkoneuvoston esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ruoveden seurakunnan veroprosentiksi
vahvistetaan 1,8 vuodelle 2019.
Päätös:

Kirkkovaltuusto vahvisti Ruoveden seurakunnan veroprosentiksi 1,8 vuodelle 2019.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 32

RUOVEDEN SEURAKUNNAN STRATEGIA JA TALOUDEN
TASAPAINOITUSOHJELMA

KN § 121 13.9.2018
Liite 7. Ruoveden seurakunnan strategia
Liite 8. Ruoveden seurakunnan talouden tasapainottamisohjelma.
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 26.4.2018 § 52 päätti, että:
”Talouden tasapainotusohjelma laaditaan yhdessä strategian kanssa elokuun loppuun mennessä. Siinä laaditaan konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut. Välittömästi kuluja on hallittava.”
Oheiseen tasapainottamisohjelmaan on pyritty keräämään keskeisiä asioita, mistä on osasta
tehtävä periaatteellisia ratkaisuja. Lisäksi on selvitettävä ja suunniteltava toimintaa, että se
tukeutuu laadittuun strategiaan. Ohjelmaa valmisteltu yhdessä henkilökunnan kanssa, henkilökunnalle laitettiin asiasta sähköpostikysely.
vs. talouspäällikön ja vt. kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy tasapainottamisohjelman ja strategian.
Kirkkoneuvosto antaa toimeksiannon viranhaltijoiden toimeksipanna ja työstää ohjelmassa
olevia esityksiä.
Päätös:

Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.

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

KV § 32 27.9.2018
Liite 3. Ruoveden seurakunnan strategia
Liite 4. Ruoveden seurakunnan talouden tasapainottamisohjelma.
kirkkoneuvoston esitys:
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy tasapainottamisohjelman ja strategian ja antaa toimeksiannon viranhaltijoiden toimeksipanna ja työstää ohjelmassa olevia esityksiä.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi tasapainottamisohjelman ja strategian ja antaa toimeksiannon viranhaltijoiden toimeksipanna ja työstää ohjelmassa olevia esityksiä.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 33

MUUT ASIAT

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

KV § 34

ILMOITUSASIAT

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV § 35

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 20.20.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

