RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
§ 41 - 64

4/2021
10.05.2021

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Maanantai 10.05.2021 kello 17.30 – 21.58
Ruskon hautausmaa, Vahdon hautausmaa Vahdon seurakuntatalo,
Kanttorilantie 1 Vahto

Kirkkoneuvoston jäsenet
Varajäsen
Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja ON
Kalle Tammi, varapuheenjohtaja ON
Timo Hiironen POISSA
Veikko Valtonen ON
Ari-Pekka Kannisto
ON
Saija Kouki-Mäkinen POISSA
Marja Kulmala ON
Irmeli Kuusela
ON
Sirke Mahkonen
ON
Matti Mattila
ON
Kaisa Salonen
ON
Johanna Suokivi
ON
Muut kutsutut:
Oikeus olla kokouksissa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen (Kj 9. luku
3 §)
Antero Lähteenmäki, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ON
Anni Raiko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ON
Veikko Sailola, Vahdon kappeliseurakunnan vs kappalainen POISSA
Kokouksissa läsnä viran puolesta:
Päivi Viirros, talouspäällikkö ON

Kirkkoherran alkuhartaus
41 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
42 § Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kokouskutsu on postitettu 03.05.2021 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille sekä Vahdon kappeliseurakunnan kappalaiselle.
Ehdotus:
Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä päätetään kokouksen päätösvaltaisuudesta ja
laillisuudesta.
Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja on tarkistettavana keskiviikkona 12.05.2021 .
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavat ovat
Irmeli Kuusela ja Sirke Mahkonen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irmeli Kuusela ja Sirke Mahkonen.

44 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Tämän kokouksen päätökset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3§)
ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18-vuotiaisiin, on se myös otettu
huomioon valmistelussa ja ilmoitettu päätöksen edellä.
Esityslista on lähetetty 05.05.2021 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille sekä Vahdon kappeliseurakunnan kappalaiselle.

Ehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

45 § Rippikoulun vuosisuunnitelma vuodelle 2022 ja runkosuunnitelma
vuosille 2023 - 2024
Kirkkoherran esitys:
Ruskon seurakunnan rippikoulun ohjesääntö määrää, että seurakunnan kirkkoneuvosto
hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman ja rippikoulutyön
vuosisuunnitelman. Vuoden 2022 rippikouluja on suunniteltu yhdessä rippikoulutyötä
tekevien työntekijöiden kanssa, ja seurakuntapastori on tehnyt sen perusteella
vuosisuunnitelman 2022 ja laatinut myös runkosuunnitelman vuosille 2023-2024.
Suunnitelmat ovat liitteenä 1.
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Ruskon seurakunnan rippikoulun vuosisuunnitelman vuodelle
2022 ja runkosuunnitelman vuosille 2023-2024

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

46 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset
Kirkkoherran esitys:
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 14/2021 todetaan, että sähköisen
kokousmenettelyn vuoksi on syytä päivittää kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Liitteessä 2 on muutokset lisätty
ohjesääntöön.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Ruskon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön
muutokset liittyen sähköiseen kokousmenettelyyn ja lähettää sen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja sen jälkeen hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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47 § Diakoni Anne Jaatisen anomus
Kirkkoherran esitys:
Diakoni Anne Jaatinen anoo mahdollisuutta vähentää työaikaa. Hän tekisi työajastaan
60%:a niin, että hänen viikottainen työaika olisi kolme työpäivää 1.9.2021 alkaen
vuodeksi eteenpäin. Diakoniatyön työjärjestelyt hoidettaisiin sisäisin järjestelyin.
Lastenohjaaja Mari Nissi on jo silloin seurakunnassa töissä, ja hän on saanut
diakonikoulutuksen. Kirkkoherra esittelee suunnitelmaa kokouksessa.

Päätösehdotus:
Diakoni Anne Jaatiselle myönnetään työajasta 40% vähennys 1.9.2021 alkaen
vuodeksi.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

48 § Nuorisotyönohjaaja Marjo Hakamäki-Salon anomus
Kirkkoherran esitys:
Nuorisotyönohjaaja Marjo Hakamäki-Salo anoo opintovapaata ajalle 19.8.202131.5.2023 taideteollisuusalan perustutkinnon eli artesaanitutkinnon suorittamista
varten.
Seurakunta tarvitsee nuorisotyöntekijää, eli tuolle ajalle pitäisi saada sijainen.

Päätösehdotus:
1. Nuorisotyöntekijä Marjo Hakamäki-Salolle myönnetään opintovapaata 19.8.202131.5.2023.
2. Ajalle 19.8.2021-31.5.2023 palkataan nuorisotyöntekijän sijainen ja paikka
laitetaan avoimeksi. Kirkkoherra ja seurakuntapastori haastattelevat hakijat.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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49 § Alueelliseen keskusrekisteriin liittyminen
Kirkkoherran esitys:
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.
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.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1.Ruskon seurakunta lähettää pyynnön saada liittyä Turun alueelliseen keskusrekisteriin 1.1.2022
alkaen.
2. Ruskon seurakunta nimeää Turun alueelliseen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan omaksi
edustajakseen kirkkoherran ja varajäseneksi talouspäällikön.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

50 § Lisämääräraha-anomus Ruskon kirkon historiakirjaa varten
Kirkkoherran esitys
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.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta historiakirjahankkeelle lisämäärärahaa 7000
euroa.

Päätös:
Esitetään kirkkovaltuustolle 7.000 euron lisämääräraha-anomus, historiakirja hankkeelle.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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51 § Ruskon seurakunnan veroprosentti
Talouspäällikön esitys:
Ruskon seurakunnan veroprosentti on ollut vuodesta 2015 lähtien
1,5 %:a. Oheismateriaalina seurakunnalle tilitetyt verot ja valtionosuudet vuosilta
2014 – 2020, sekä jäsenmäärät vuosilta 2014 -2020.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2022 veroprosentiksi
1,5 %:a.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

52 § Päällistönmäen tontit
Talouspäällikön esitys:
Päällistönmäen Rekikaaren varrelle on haettu lohkomista 16 omakotitalo-tontille.
Lohkomistoimitusta ei ole vielä tehty. Lohkomiset on anottu vuoden 2020 puolella.

Päätösehdotus:
Päätetään tonttien myyntihinta €/ neliömetri.
Valitaan kiinteistönvälittäjä. Päätetään tonttien varausten käsittelystä, mikäli
samalle tontille löytyy useampi ostajaehdokas.
Päätös:
Käydään Ruskon kunnan kanssa maankäyttösopimukseen perustuva neuvottelu
tonttien luovutuksesta ja palataan tonttien myyntihintaan myöhemmin.
Kiinteistönvälittäjäksi tarjousten perusteella valittiin OP Koti Turun Seutu Oy.
53 §

Vahdon hautausmaan Wc
Talouspäällikön esitys:
Hautausmaalle on toivottu esteetöntä wc:tä. Turun Seudun hyötykuljetus Oy/
Sihvari on tarjonnut esteetöntä vuokra Wc:tä.
Päätösehdotus:
Vuokrataan kesäkaudeksi 01.06. - 30.09.2020 esteetön Wc Turun Seudun
hyötykuljetus Oy:ltä.
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

54 §

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja
Kirkkoherran esitys:
Ruskon kirkkoneuvoston kokouksessa 31.3.2021 valittiin Ruskon vanhus ja
vammaisneuvoston Vahdon kappeliseurakunnan edustajaksi varsinaiseksi jäseneksi
Raili Kohmo, mutta hän kieltäytyi jäsenyydestä. Olemme keskustelleet, että Irmeli
Kuusela suostuisi ko. jäseneksi.
Päätösehdotus:
Irmeli Kuusela valitaan Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston Vahdon
kappeliseurakunnan edustajaksi varsinaiseksi jäseneksi.
Päätös:
Valittiin Irmeli Kuusela Ruskon Vanhus-ja vammaisneuvoston jäseneksi,
Vahdon kappeliseurakunnasta.

55 §

Metsäalan osto- tai vuokrausmahdollisuuden kysely
Talouspäällikön esitys:
Anne-Mari ja Teemu Paukku haluaisivat ostaa tai vuokrata metsämaata
Vahdon Kangenmiekantien varrelta, Metsäpalsta 704-491-4-11 nimisestä
maa-alueesta. Oheismateriaalina karttapohjat ja eri vaihtoehdot

Päätösehdotus:
Hankitaan Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:ltä , selvityksen A
kohdan metsäalueen hinta-arvio. Neuvotellaan Paukkujen kanssa
sen jälkeen hinnasta tai pienemmän alueen vaihtoehto B, hinnasta.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä

8

RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
§ 41 - 64

4/2021
10.05.2021

Päätös:
Hankitaan Lounametsä ry:ltä ko metsäalueen hinta-arvio. Selvitetään miten
metsäalue on aikoinaan seurakunnalle tullut ja liittyykö siihen ehtoja tai
toiveita. Käsitellään asia myöhemmin uudelleen kun tiedot on saatu.

56 §

Kanttorin ja seurakuntamuusikon toimenkuvat
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päätti 25.11.2020 kokouksessaan pykälässä talousarvio vuodelle
2021, että musiikkityön tarpeet, resurssit ja toimenkuvat tullaan kartoittamaan vuonna
2021.
Seuraavassa on esitelty kanttorin ja kirkkomuusikon työt:
Kanttorin työt:
1. Jumalanpalvelukset ja hartaustoiminta
2. Kasuaalitoimitukset, vihkimiset, siunaukset
3. Lastenkuoro Rusahdus, Vahto Gospelband, Nuorten bändi
4. Kuoro Arietta
5. Kasvatusteam ja pyhäkouluteam
6. Rippikoulutyö
7. Kuoro Monte Rusko
8. Yhteistyö eri yhdistysten kanssa
9. Yhteistyö kunnan kanssa
10. Koulukirkot
Kirkkomuusikko työt:
1. Jumalanpalvelukset ja hartaustoiminta
2. Kasuaalitoimitukset, vihkimiset, siunaukset
3. Diakoniatyö, kerhot, leirivierailut
4. Eläkeläisten musiikkitoiminta, Hopeakuoro
5. Yhteistyö seurakunnan eri työmuotojen kanssa, lapsi- ja nuorisotyö
6. Seurakunnan soitinhuolto, urkujen viritys
7. Rippikoulutyö
8. Yhteistyö eri yhdistysten kanssa
9. Yhteistyö kunnan kanssa
10. Koulukirkot
Kirkkoneuvosto keskustelee musiikkityön tarpeista, resursseista ja toimenkuvista, ja
tekee tarpeelliset päätökset asian suhteen.

Päätösehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Ruskon seurakunnassa jatketaan korkeatasoista
musiikkityötä nykyisellä henkilöstöllä. Kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunnan
musiikkityötä johtaa kanttori.

57 §

Hautausmaakatselmukset
Talouspäällikön esitys:
Ruskon hautausmaan katselmuksessa mukana Ilari Heikkilä.
Vahdon hautausmaan katselmuksessa mukana Outi Saarinen.

Ruskon hautausmaa:
Asennetaan kaide kirkon pääoven käytävän reunaan (materiaalit on
hankittuna).
Seurakuntamestari tekee ehdotuksen kone/varastohallin tilantarpeesta ja
paikasta, jotta asia saadaan eteenpäin.
Hujalantien viereinen männikkö harvennetaan ja siistitään.
Seurakuntamestarin ehdottamaa sirottelualuetta, vanhan varaston viereistä kallioista
metsäaluetta, voi aloittaa siistimään.
Selvitetään alueen käyttömahdollisuudet sirottelualueeksi. Toistaiseksi sirottelualueena
toimii kivi-ja palkki uurnapaikkojen tausta, yksi kivi otetaan muistolaattojen
alustaksi. Muistolaattojen tulee olla samanlaisia. Seurakunnalla on mallit
laatoista, omaisille näytettäväksi. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin kävelypolku hautausmaalta Rindellin torpan piha-alueelle.
Hyväksyttiin Rindellin torpan alueelle Rusko seuran esittämä Sakarin-puistohanke
piha-alueen kunnostus sekä aita.

Vahdon hautausmaa:
Leikkikentän portti on repsahtanut, päätettiin toistaiseksi poistaa portti.
Vahdon hautausmaan sirottelualueeksi ns uuden hautausmaan eteläpäädystä
tunnustuksettomien hautausalueen vierestä erotetaan pensasaidalla alue.
Muistokivi mahdollisia laattoja varten sijoitetaan muualle haudattujen muistokiven
viereen. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sirottelualue ja muistokivi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Esteetön vuokra-wc sijoitetaan huoltorakennuksen viereen.

58 § Papiston vapaa-aikasuunnitelmat
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittelee papiston vapaa-aikasuunnitelman touko-syyskuu 2021

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

59 § Muut asiat
Talouspäällikön esitys:
Ruskon seurakuntatalon piha-alueen rauhoittamiseksi on seurakuntamestari
ehdottanut portin asentamista takapihan liittymälle.
Päätösehdotus:
Hankitaan portti takapihan liittymään.
Päätös:
Päätettiin että porttia ei hankita.

60 § Viranhaltijapäätökset
Talouspäällikkö, viranhaltijapäätös 3/2021. Kausi- ja kesätyöntekijät.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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61 § Saapuneet kirjeet
Ei ollut.

62 § Ilmoitusasiat
Ei ollut.

63 § Valitusosoitus
Liitetään pöytäkirjaan.

64 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.58.

____________________________________
Pasi Salminen, puheenjohtaja

_____________________________
Päivi Viirros, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

____________________________________
Irmeli Kuusela

____________________________
Sirke Mahkonen
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