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KOKOUSTIEDOT
Aika

Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Varajäsen

Muut osallistujat

ALLEKIRJOITUKSET

13.09.2018 klo 17.00-21.22.
Seurakuntakeskus Aatoksen kokoushuone
Itkonen Juha, vt.kirkkoherra, pj.
Honkanen Kari, varapuheenjohtaja
Havanka Pentti
Juurakko Heikki
Koivunen Hannu
Koivunen Maija-Liisa
Marttila Virve
Nieminen Usko
Salunen Jussi
Sarvana Eeva-Stiina
Viljanmaa Anita

Ylitalo Virpi, varapuheenjohtaja

Ikkala Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pirttijärvi Pekka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Ruusila Lilli, talouspäällikkö, sihteeri
Merinen Miina, vs.talouspäällikkö, sihteeri
Jarva Seppo, o.v.o. kirkkoherra, paikalla 117 §
Ahokas Keijo, asiantuntija, paikalla 119 §

Puheenjohtaja

Sihteeri

Juha Itkonen

Miina Merinen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

13.09.2018 Ruovedellä

Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Todistaa

Maija-Liisa Koivunen
14. - 28.09.2018 Taloustoimistossa
Miina Merinen, vs.talouspäällikkö

Virve Marttila
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KN § 110

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo: 17.00.
Puheenjohtaja pitää alkuhartauden.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
KN § 111

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4 §). Kokouskutsu on lähetetty 6.9.2018.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

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

KN § 112

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja ehdottaa
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä, lisäyksellä:
Kn § 122 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2019
Kn § 123 Vuoden 2019 talousarvion laadintaohje
Kn § 124 Lainan ottaminen hautainhoitorahastolta
Käsitellään pykälä 117 pykälän 114 pykälän kohdalla.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 113

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjan tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Päätösesitys: Puheenjohtajan esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Maija-Liisa Koivunen ja
Virve Marttila.
Pöytäkirja tarkistetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävänä 14. - 28.09.2018 seurakunnan taloustoimistossa.
Ilmoitus 14.09.2018.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 114 KIRKKOHERRAN VAALI
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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KN § 115

SEURAKUNTAKESKUS AATOKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN
KILPAILUTUS
Seurakuntatalon suunnitteluvaiheessa lämmitysvaihtoehdoksi suunniteltiin maalämpö, johon
olisi tullut myös rakennuksen jäähdytysmahdollisuus. Maalämmön tultua hylätyksi, tälle
korvaava lämmitysmuoto on ilmasta veteen lämpöpumppuja. Keijo Ahokas on valmistellut
asiaa ja kilpailuttanut eri toimijoita. Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle, mutta ainoastaan
kahdelta on saatu tarjous Pirkanmaan AutomaatioKeskus M.E.L.O. Oy Ylöjärveltä ja Vesija Lämpö Moksunen Oy Ruovedeltä.
Poikkeuksellisen lämpimän sään takia on noussut keskusteluun Aatoksen mahdollinen jäähdyttämismahdollisuus. Lämpötila on keskimäärin näillä kovilla kuumiilla keleillä ollut heti
aamusta 30 astetta. Suositus toimistotyöhön on 25 astetta, huomioitavaa on myös salin
käyttö eri tilaisuuksissa. Tätä on pohdittu johtoryhmän kokouksessa 1.8.2018 ja päädyttiin
esittämään kirkkoneuvostolle, että tästä annetaan toimeksianto kilpailuttaa jäähdytyslaite
Aatoksen tiloihin.
Liite 5. Keijo Ahokkaan tekemä ilma-vesi lämpöpumpputarjousten vertailu ja lausunto.
Investointirahaa on varattu Aatokseen 40 000€ vuodelle 2018.

vs. talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Vesi- ja Lämpö Moksunen Oy:n tekemän tarjouksen.
Kirkkoneuvosto antaa toimeksiannon selvittää rakennuksen jäähdytysvaihtoehdon ja
kilpailuttaa toimijat.
Päätös:

Pykälä jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kn 115 § 13.9.2018
Keijo Ahokas esittelee lämmitys-, jäähdytys- ja ilmankostutusratkaisut.
Liite 5. Tarjousasiakirjat.
vs. talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyi Vesi ja Lämpö Moksusen tarjouksen ilma-vesi-lämpöpumpuista
18.500 € alv 24 %. Jäähdytysvaihtoehdoksi valitaan erilliset lämpöpumput, jotka kilpailutetaan. Näiden hinta maksimissaan 10.000 € alv 24 % hintaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Vesi ja Lämpö Moksusen tarjouksen ilma-vesi-lämpöpumpuista
18.500 € alv 24 %. Jäähdytysvaihtoehdoksi valitaan erilliset lämpöpumput, jotka kilpailutetaan. Näiden hinta maksimissaan 10.000 € alv 24 % hintaan.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 116

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKASTUS
Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkovaltuuston
päätösten laillisuusvalvonnan ja huolehtia päätösten toimeenpanosta.
”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista
estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä
on kulunut umpeen.”
Kirkkovaltuusto on pitänyt kokouksen.
17.5.2018, jossa on käsitelty pykälät
1 – 10
23.8.2018, jossa on käsitelty pykälät
11 – 24
Liite 1. Aution irtaimisto selvitys (jaetaan kokouksessa)

vt. kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä tehtyjä
ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia. Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon virkamiesten tehtäväksi.
Aution leirikeskuksen irtaimisto kuuluu sovittuun kauppaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä tehtyjä
ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia. Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon virkamiesten tehtäväksi.
Aution leirikeskuksen myymisestä irtaimiston huutokaupasta
Anita Viljanmaa esitti, että irtaimiston huutokauppa pidetään. Esitystä ei kannatettu.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 117

HAUTAPAIKKA-ANOMUS NYKÄNEN PAULI JA TUOVI
Liite 2. Hautapaikka-anomus Nykänen.
Pauli ja Tuovi Nykänen ovat jättäneet hautapaikka-anomuksen, hautasija 1.05.097.
Asianomaiset ovat esittäneet, että heidän tahtonsa on tulla haudatuksi
Ruoveden hautausmaalle ja haluavat asiasta päätöksen.

vs. talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja luovuttaa Pauli ja Tuovi Nykäselle hautasijan 1.05.097.
Hautasija laskutetaan päätöksen saatua lainvoiman.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 118

TIEN RAKENTAMINEN METSÄKIIMALA, OINONNIEMI

Liite 3. Kustannusarvio tien kustannuksista, karttapiirros MHY
Seurakunnan rantatonteille on rakennettu tiet.
Metsäkiimala 15:23, Oinonniemen tien paikka määriteltiin maaoikeuden käsittelyssä. Tie ei
tästä syystä ollut mukana hankkeessa, kun seurakunta rakennutti teitä.
Kohteesta on tehty tiedustelu ja ratkaiseva tekijä myynnin kannalta on tien valmistaminen
tontille.
Kustannusarvio on vuoden 2018 vastaavanlaisten tiehankkeiden toteutuneisiin rakennuskustannuksiin. Kokonaiskustannus on 31 350€ alv 0 % (38 874€ alv 24%).
vs. talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kustannusarvion ja antaa toimeksiannon tien rakentamisesta
Metsäkiimala 15:23, Oinonniemi ensi vuodelle 2019.
Päätös:

Hannu Koivunen esitti, että asia jätetään pöydälle.
Suoritettiin käsiäänestys. Ne, jotka kannattivat pöydälle jättämistä äänestivät JAA ja ne,
jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista äänestivät EI.
JAA-äänestivät: Havanka, Juurakko, Koivunen H, Koivunen M-L, Marttila, Nieminen, Salunen, Viljanmaa.
EI-äänestivät: Itkonen.
TYHJÄÄ-äänestivät: Ylitalo ja Sarvana.
Jätettiin pöydälle.
Usko Nieminen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 119

TARJOUSPYYNTÖ SEURAKUNNAN HAUTOJEN KAIVUUSTA JA
KOKONAISURAKASTA
Kirkkoneuvosto on käsittelyt asiaa kokouksissaan:
Kn § 98 9.8.2018
Kn § 87 7.6.2018.
Ruoveden seurakunta kilpailuttaa uudelleen tarjouksia seurakunnan hautojen kaivuusta ja
hautaustoimen sekä hoitohautojen hoidosta. Sopimus on kokonaisvaltainen urakka ajalle
1.1.2019 – 31.12.2022.
Ilmoitus laitetaan Hilma-järjestelmään, Ruovesi-lehteen ja seurakunnan nettisivuille.
Liite 4. Tarjousasiakirjat.

vs. talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto käynnistää uudelleen kilpailutuksen kokonaisvaltaisesta urakasta ajalle
1.1.2019 – 31.12.2022. Sopimus tehdään neljäksi vuodeksi.
Tarjouksen valintaperusteena kokonaistaloudellisesti
edullisin tarjous huomioon ottaen seuravaat valintapeusteet:
Vertailuperuste:
Painotus:
1. Hinta
50%
2. Soveltuvuus, kokemus hautausmaatyöskentelyyn
sis. hautojen avaus ja peitto, hautausmaan ja hoitohautojen
hoitoon tarvittava puutarha-alan kokemus(referenssit)
20 %
3. Soveltuva kalusto kaikkiin työn osa-alueisiin.
10 %
4. Käytössä oleva vakituinen sekä muu riittävä suomenkielinen
henkilöstö kaikkiin työn osa-alueisiin.
20 %
Tarjoukset tulee jättää seurakunnalle to 18.10.2018 klo 15.00 mennessä.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 120 TAMPEREEN ALUEREKISTERIKESKUKSEEN LIITTYMINEN 1.1.2019 JA
SOPIMUS HYVÄKSYMINEN
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 keskusrekisteiin.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 121

RUOVEDEN SEURAKUNNAN STRATEGIA JA TALOUDEN
TASAPAINOITUSOHJELMA
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 122

VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 123

VUODEN 2019 TALOUSARVION LAADINTAOHJE
Vuoden 2019 talousarvion laatimisohjeita on valmisteltu vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuoden 2018 talousarvion/toteuman perusteella.
Talousarviossa vuodelle 2019 on aikaisempien vuosien tapaan mietittävä eri toiminnoissa,
miten toimintakuluja saataisiin laskettua. Pakolliset korjaukset rakennuksiin ja koneisiin on
suoritettava.
Vuoden 2019 ansiotason ennustetaan nousevan n. 1,3%, eli odotettavissa on palkkojen korotuksia. Työttömyysasteen odotetaan hieman laskevan. Työllisten määrän kasvu ja palkkojen
korotukset tukevat verotettavan tulon kasvua.
Liite 9. Talousarvion perusteet

vs. talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: 1) Toimintaryhmien tulee käydä keskustelu siitä miten olemassa olevat resurssit on järkevä
käyttää niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin seurakuntalaista.
2) Seurakunnan maksut tulee arvioida uudelleen ja tarvittaessa niihin on tehtävä korotus.
3) Kestävän kehityksen turvaamiseksi on toiminnoissa etsittävä innovatiivisia ratkaisuja eri
työalojen yhteistyön tekemiseksi niin, että eri työalojen toiminnoissa/käyttökuluissa ei
tulisi päällekkäisyyksiä.
4) Toimintaryhmien/yksiköiden tulee kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin, niiden mittaamiseen sekä niiden ja taloudellisten tunnuslukujen yhtäpitävyyteen. Toimintasuunnitelman tulisi olla pohja, millä määritellään tarvittavan määrärahan
suuruus. Vuoden 2019 toimintakulujen nousutavoite on 0 %.
5) Kaikkien vapautuvien palvelussuhteiden uudelleen täytöstä tulee käyttää erityistä harkintaa. Työntekijöiden oma-aloitteellisiin työvapaisiin, osatyöaikaan suhtaudutaan positiivisesti, sijaiskuluja järjestelyt eivät saa aiheuttaa. Seurakuntien välisen yhteistyön
mahdollisuus tulee selvittää ennen mahdollisen rekrytointiprosessin aloittamista.
6) Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin seurakunnan keskeisiin
talouden tunnuslukuihin sekä arvioon henkilöstömenoista sivukuluineen sekä verotulokehityksestä. Näiden perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään.
7) Työalojen tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä 21.10.2018 mennessä.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 124

LAINAN OTTAMINEN HAUTAINHOITORAHASTOLTA
Ruoveden seurakunnan on otettava lainaa 50 000€ käyttötiliinsä ettei seurakunnan
maksukyky päivittäisiin maksuihin vaarannu.
Aution leirikeskuksen kirkkovaltuuston päätöksen alistaminen Tampereen tuomiokapituliin
ja kirkkohallitukseen mahdollistavat kauppakirjojen allekirjoituksen aikaisintaan marraskuulla.
Seurakunta maksaa lainan 50 000€ hautainhoitorahastolle heti, kun Aution leirikeskuksen
kauppasumma maksetaan.
Liite 10. Selvitys rahaliikenteestä ajalle 9 – 10/2018.

vs. talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy lainan hautainhoitorahastolta 50 000€ Ruoveden seurakunnan
käyttötilille ettei seurakunnan maksukyky vaarannu. Korko maksetaan hautainhoitorahaston
sääntöjen mukaan.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 125

ILMOITUSASIAT
1. Vt. kirkkoherra Juha Itkosen virkamiespäätös 24.8.2018 30/2018
Kirkkoneuvosto myönsi (KN § 108, 2018) talouspäällikkö Lilli Ruusilalle vuorotteluvapaata
1.10.2018-31.3.2019 väliseksi ajaksi. Samassa yhteydessä päätetty sijaisjärjestely mainitulle
ajalle ei seurakunnasta riippumattomista syistä kuitenkaan toteutunut. Seurakunta tarvitsee
nopealla aikataululla talouspäällikön tehtävään henkilön, joka on hyvin perillä kirkon taloushallinnosta ja sopimusjärjestelmästä. Jämsän seurakunnan talouspäällikkö Anneli Hell
on lupautunut toimimaan vs. talouspäällikkönä ostopalvelusopimuksella Jämsän seurakunnan kanssa, mikäli Jämsän seurakunta sopimuksen hyväksyy. Tähän sisältyisi talouspäällikön tehtäviä Ruoveden seurakunnassa yhdestä kahteen päivään viikossa. Lopullinen laskutus toteuman mukaan.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 § mukaisesti kirkkoherran ratkaisuvaltaan kuuluu ottaa
määräaikainen työntekijä enintään kuuden kuukauden ajaksi.
Vt. kirkkoherran päätös palkata Anneli Hell Ruoveden seurakunnan vs. talouspäälliköksi
ajalle 1.10.2018-31.3.2019 ostopalvelusopimuksella yhdestä kahteen päivään viikossa.
Jämsän seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.9.2018 hyväksynyt ostopalvelusopimuksen tekemisen Ruoveden seurakunnan kanssa.
2. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjanote § 281 15.8.2018
Ruoveden seurakunnan kirkkoherran vaali, vaalin valmistelijan määrääminen
Valmistelijana toimii Ruoveden rovastikunnan lääninrovasti Seppo Jarva.
3. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjanote § 282 15.8.2018
Ruoveden seurakunnan kirkkoherran virka, hakijoiden kelpoiduusen toteaminen ja tuomiokapitulin lausunto hakijoista.

Vt.kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 126

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Nimenkirjoitusoikeus ja ostolaskujen hyväksymisrajat talouspäällikön sijaiselle Anneli
Hellille.
Seurakunnan nimenkirjoituksesta säädetään KL:n 7 luvun 7 §:ssä ja tämän säädöksen mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta. Käytännössä nimenkirjoitusoikeus määrätään toistaiseksi.
Sijaisuudet on järjestettävä niin, että laskut, palkat ja maksut suoritetaan. Tämän edellytyksenä on lisätä vs. talouspäällikkö Anneli Hellille nimenkirjoitusoikeus pankkiasioiden käytännön hoitamista varten talouspäällikkö Lilli Ruusilan vuorotteluvapaan ajaksi 1.10.201831.3.2019.
Seurakunnan hankintaohjeen (KN 75 § 7.6.2018) mukaiset ohjeet talouspäällikölle sekä
osto- ja investointilaskujen hyväksymisrajat Kipa-järjestelmässä.
Hyväksymisrajat: ostolaskut 100 000 € ja investoinnit 250 000 €

vt. kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vs. talouspäällikkö Anneli Hellille seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden pankkiasioiden hoitamista varten sekä seurakunnan hankintaohjeen mukaiset hyväksymisrajat ostolaskuille ja investoinneille toimiessaan talouspäällikön sijaisena 1.10.201831.3.2019.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 127

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea
muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 §:n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus.
Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle.
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta.
Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa
päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia
hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n
mukaisen kynnysarvon.

Päätösehdotus:
Muutoksenhaku on kirjattuna jokaisen pykälän kohdalla.
Kirkkolain mukainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.22.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

