RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja § 31 - 47

25.05.2021
3/2021

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Tiistaina 25.05.2021 klo 18.00 – 19.55

Paikka

Teams-kokous

Kirkkovaltuusto 2019-2022:
Lähteenmäki Antero, puheenjohtaja ON
Raiko Anni, varapuheenjohtaja ON
Hiironen Timo
POISSA
Jussila Matilda
ON
Kouki-Mäkinen Saija
ON
Kulmala Marja
ON
Kuusela Irmeli
ON
Laine-Villa Erja
POISSA
Mattila Matti
ON
Raiko-Pyysalo Mari
ON
Salonen Kaisa
ON
Sipilä Ritva
ON
Suokivi Johanna
ON
Söderling Ismo
POISSA
Tammi Kalle
ON
Valtonen Ulla
ON
Valtonen Veikko
ON
Virta Sini
ON
Vuotinen Juha
ON
Läsnä viran puolesta:
Salminen Pasi
Viirros Päivi

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talouspäällikkö
ON

ON

Asialista:
Kokouksen avaus
Alkuhartaus
Nimenhuuto
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Ruskon seurakunnan veroprosentti vuodelle 2022
Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset
Alueelliseen keskusrekisteriin liittyminen
Lisämääräraha-anomus Ruskon kirkon historiankirjaa varten
Sirottelualueen hyväksyminen Vahdon hautausmaalle, alustava suunnitelma Ruskon hautausmaalle
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
Sivu 1 / 10

RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

31 §

32 §

Pöytäkirja § 31 - 47

25.05.2021
3/2021

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Alkuhartaus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen (Kv 1.6.1995) 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouksen
alussa pidetään alkuhartaus.
Kirkkoherra piti alkuhartauden.

33 §

Nimenhuuto
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen (Kv 1.6.1995) 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouksen
alussa pidetään nimenhuuto.
Pidetään nimenhuuto:
Nimenhuudossa oli läsnä 16 kirkkovaltuuston jäsentä tai varajäsentä.

34 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 1 mom:n mukaan kutsun kirkkovaltuuston kokoukseen antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
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.
Puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialistoineen on postitettu kirkkovaltuutetuille 18.05.2021. Kokouskutsu on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 18.05. –
25.05.2021. (KJ 8.luku 5 § 2. mom). Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä seurakunnan
kotisivuilla (http://www.ruskonseurakunta.fi/hallinto/tulevat_kokoukset/)

Kirkkovaltuusto toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (Kv:n
työjärjestys 3 §).
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

35 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Aakkosjärjestyksessä seuraavat ovat Salonen Kaisa ja Sipilä Ritva.
Päätös:
Pöytäkirja tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Salonen Kaisa ja Sipilä Ritva.

36 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus
valtuuston päätökseksi.
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä,
toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Mikäli valtuusto päättää panna jonkin asian pöydälle tai palauttaa asian kirkkoneuvostolle asiaan liittyviä esityslistan liitteitä ei toimiteta valtuutetuille uudelleen, jos asian lopullinen käsittely tapahtuu vuoden kuluessa.
Talouspäällikön laatima luonnos esityslistaksi on viety 20.5.2021.
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Esitys:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:
Esityksen mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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37 § Vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
Talouspäällikön esittely:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
lähetti sen tilintarkastajalle, kokouksessaan 31.03.2021 §32.
BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisön,
JHT-,HT-tilintarkastaja Sinikka Niitynperä antoi 14.05.2021 vuoden 2020
tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen. Tasekirja liitteineen oheismateriaalina.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Ruskon seurakunnan vuoden 2020
tilinpäätöksen ja siitä annetun tilintarkastuskertomuksen.
Päätös:
Esityksen mukaisesti.

38 §

Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille
Talouspäällikön esittely:
Tilintarkastaja esittää 14.05.2021 annetussa tilintarkastuskertomuksessa
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 01.01. – 31.12.2020.
Tilikauden ylijäämän 247.705,55 euron kirjaamista edellisten tilikausien
yli/alijäämätilille. Haudanhoitorahaston tuloksen 33,78 euron jättämistä
ylijäämätilille.

Päätös:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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39 § Ruskon seurakunnan veroprosentti vuodelle 2022
Talouspäällikön esittely:
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 4/2021 §51 seurakunnan
tuloveroprosenttia vuodelle 2022. Alla verotilitykset ja jäsenmäärän
kehitys vuosina 2014 – 2020.

VUOSI
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

2021
1…4 kk

RUSKON SEURAKUNNALLE TILITETYT VEROT JA VALTIONOSUUDET
€
€
VEROT
muutos ed
VALTIONRAH.
1.281.288
3,10 % 120.756
1.242.546
0,3 % 119.280
1.246.897
0,20 % 119.321
1.244.939
1 % 119.142
1.232.888
1,90 % 118.212
1.210.098
5,40 % 100.712
1.147.838
91.613

481.762

41.216

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS

VUOSI
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

% OSUUS KUNNAN
VÄKIMÄÄRÄSTÄ

SEURAKUNTA
5005
5042
4977
5021
4975
4956
4895

KUNTA
83,50 %
83,40 %
81,50 %
81,80 %
79,60 %
78,30 %
77,00 %

5995
6045
6110
6137
6251
6327
6354

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2022 veroprosentiksi 1,5%:a.

Päätös:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaan.

40 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset
Kirkkoherran esittely:
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 14/2021 todetaan,että sähköisen kokousmenettelyn
vuoksi on syytä päivittää kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto käsitteli ohjesäännön muutoksia
kokouksessaan 4/2021 § 46. Liite no 1 , muutokset lisättynä ohjesääntöön.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ohjesäännön muutosten hyväksymistä
ja lähettämistä hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaan.

41 § Alueelliseen keskusrekisteriin liittyminen
Kirkkoherran esittely:

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018, että kaikkien seurakuntien on kuuluttava
johonkin alueelliseen keskusrekisteriin vuoden 2022 alussa. Turun Arkkihiippakunnan alueella on
kaksi alueellista keskusrekisteriä: Turun ja Porin. Turku on lähin ja siihen liittyminen tuntuu
järkevältä.
Turun alueelliseen keskusrekisteriin kuuluu entuudestaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 10
seurakunnan lisäksi; Kustavin, Laitilan, Liedon, Nousiaisten, Raision, Someron ja Taivassalon
seurakunnat. Vuoden 2022 alusta liittyvät myös Vehmaa, Masku, Säkylä-Köyliö, Naantali,
Mynämäki, Merimasku ja Rymättylä.
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Keskusrekisterin tehtävänä on ylläpitää seurakuntien kirkonkirjoja sekä päivittää valtakunnallista
väestötietojärjestelmää seurakuntien jäsenten osalta. Alueellisen keskusrekisterin palveluihin kuuluu
jäsenkirjanpito eli henkilön muutto- ja perhesuhdetietojen oikeellisuuden tarkistaminen. Rekisterissä
tehdään myös kirjaukset kirkollisista toimituksista, kuten kaste, konfirmaatio ja avioliittoon
vihkiminen. Keskusrekisteristä voi hakea virkatodistuksia. Kirkonkirjat on digitalisoitu ja Turussa
pystytään tekemään todistukset koko Suomen alueelta. Ainoastaan Karjalan luovutettujen alueiden
kirkonkirjat hoidetaan Mikkelissä.
Alueellisen keskusrekisterin kustannukset jaetaan seurakuntien jäsenmäärän mukaisesti. Vuoden
2021 laskutettava kustannus per jäsen on 2,71 € ja se perustuu, vahvistettuun budjettiin. Se
tarkistetaan tulevan tilinpäätöksen toteutumalla ja silloin laskutetaan lisää tai palautetaan. Tänä
vuonna palautetaan, mutta tarkka summa ei ole tiedossa tällä hetkellä.
Toiminta on omakustannusperusteista ja kyseessä ei ole asiakkuus vaan yhteistyö. Tällä on
merkitystä myös siihen, ettei toimintaa ja jäsenmaksuosuuksia katsota arvonlisäverolliseksi.
Uusi kustannuksia syntyy lähinnä uusista rekrytoinneista, mutta nämä eivät keskimäärin nosta
kustannuksia per jäsen, sillä lisärekrytoinnit perustuvat kasvaneeseen jäsenmäärään.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1. Ruskon seurakunta lähettää pyynnön saada liittyä Turun alueelliseen keskusrekisteriin
01.01.2022.
2. Ruskon seurakunta nimeää Turun alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan
omaksi edustajakseen kirkkoherran ja varajäseneksi talouspäällikön.

Päätös:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaan.

42 § Lisämääräraha anomus Ruskon kirkon historiankirjaa varten
Kirkkoherran esittely:

Ruskon kirkon historiakirjahanke edistyy hyvin. Kirjan on arveltu valmistuvan loppukesällä.
Historioitsija Turkka Myllykylä sai kirjan kirjoittamiseen 7000 euroa, ja siihen ei kuulunut kirjan
painokulut.
Uusi historiakirja on ainutlaatuinen, sillä sellaista ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Siihen on saatu
jopa uusia historian tutkimustuloksia liittyen mahdolliseen kirkon ajoittamiseen. Kirjan on ajateltu
tulevan seurakuntaan yleiseen myyntiin, ja näin osa kirjan kustannuksista saadaan takaisin. Kirja on
myös oivallinen seurakunnan lahja.
Painosmäärän pitäisi olla sellainen, ettei sitä jouduttaisi heti uusimaan. 400 kappaletta olisi hyvä. Ja
koska Ruskon kirkko ja sen hautausmaa on todellinen historiallinen aarre, olisi sen arvon mukaista
että kirjan paperi ja kuvat olisivat sen arvon mukaisia. Kirjastahan tulee ikuinen. Siksi paino- ynnä
muihin jäljellä oleviin kuluin tarvitaan vielä lisämääräraha 7000 euroa.
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 7.000 euron lisämääräraha-anomuksen,
historiakirja hankkeelle.

Päätös:
Myönnetään 7.000 euron lisämääräraha historiakirja hankkeelle.
Määräraha kohdistetaan kustannuspaikalle 1012900290 Muu seurakuntatyö.

43 § Sirottelualueen hyväksyminen Vahdon hautausmaalle, alustava suunnittelu
Ruskon hautausmaalle.
Talouspäällikön esittely:
Seurakuntamestari ehdottaa sirottelualueeksi, hautausmaan ulkopuolella olevaa
vanhan varaston viereistä kallioista metsäaluetta. Alueen käyttömahdollisuudet
sirottelualueeksi on selvitettävä. Toistaiseksi sirottelualueena toimii kivi-ja palkki
uurnapaikkojen tausta, yksi kivi otetaan mahdollisten muistolaattojen alustaksi.
Muistolaattojen tulee olla samanlaisia, seurakunnalla on malli laatasta,
omaisille näytettäväksi.
Vahdon suntio ehdottaa hautausmaan sirottelualueeksi ns uuden hautausmaan eteläpäädystä
tunnustuksettomien hautausalueen vierestä pensasaidalla erotettavaa aluetta.
Muistokivi mahdollisia laattoja varten sijoitettaisiin muualle haudattujen muistokiven
viereen.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää Ruskolle seurakuntamestarin ehdottaman alueen siistimisen
aloittamista. Toistaiseksi sirottelualueeksi edelleenkin kivi-ja palkki uurnapaikkojen
taustaa. Kivi-ja palkkipaikkojen yhden kiven ottamista mahdollisten muistolaattojen
alustaksi. Yhdenmukaisten muistolaattojen käyttöä.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Vahdolle sirottelualueeksi ns uuden
hautausmaan eteläpäädystä tunnustuksettomien hautausalueen vierestä pensasaidalla erotettavaa aluetta.
Muistokivi mahdollisia laattoja varten sijoitetaan muualle haudattujen muistokiven
viereen. Yhdenmukaisten laattojen käyttöä.
Päätös:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti muuten, mutta Vahdon hautausmaan
sirottelualueen muistokivi sijoitetaan sirottelualueen yhteyteen.
Kirkkoneuvosto hyväksyy tarkan paikan, kun muistokiven hankinnasta on päätetty.
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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44 § Muut asiat
Ei ollut.

45 § Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston kokous pidetään teams- kokouksena 10.06.2021 kello
18.00 alkaen.

46 § Valitusosoitus
Liitetään pöytäkirjaan.

47 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.

__________________________________
Antero Lähteenmäki, puheenjohtaja

____________________________
Päivi Viirros, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

_______________________________
Kaisa Salonen

_____________________________
Ritva Sipilä
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