RUSKON SEURAKUNTA
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PÖYTÄKIRJA
§ 105 - 120

8/2021
01.12.2021

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 01.12.2021 kello 18.00 – 21.19
Ruskon seurakuntatalo, Vanhatie 3 21290 Rusko

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
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 POISSA
Anni Raiko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ON
Veikko Sailola, Vahdon kappeliseurakunnan vs kappalainen POISSA
Kokouksissa läsnä viran puolesta:
Päivi Viirros, talouspäällikkö

Kirkkoherran alkuhartaus
105 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
106 § Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kokouskutsu on postitettu 18.11.2021 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille sekä Vahdon kappeliseurakunnan kappalaiselle.
Ehdotus:
Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä päätetään kokouksen päätösvaltaisuudesta ja
laillisuudesta.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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107 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja on tarkistettavana keskiviikkona 08.12.2021 .
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavat ovat
Ari-Pekka Kannisto ja Saija Kouki-Mäkinen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Kannisto ja Saija Kouki-Mäkinen.

108 § 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 26.11.2021 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille sekä Vahdon kappeliseurakunnan kappalaiselle.

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

109 § Kolehtisuunnitelma Ruskon ja Vahdon kirkkoihin vuodelle 2022
Kirkkoheran esitys:
Kirkkoherra esittelee kolehtisuunnitelman Ruskon ja Vahdon kirkkojen osalta
vuodelle 2022. Vahdon kappelineuvosto on antanut oman esityksensä Vahdon kirkon
kolehteihin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä

2

RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
§ 105 - 120

8/2021
01.12.2021

Päätösehdotus:
Kolehtisuunnitelmat hyväksytään Ruskolle ja Vahdolle vuodelle 2022

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

110 § Ismo Söderlingin aloite muistolehdon saamiseksi Ruskolle ja Vahdolle
Talouspäällikön esittely:
Ismo Söderling on toimittanut aloitteen muistolehdon saamiseksi
Ruskolle ja Vahdolle. Aloite oheismateriaalina. Kirkkoneuvosto
käsitteli 10.05.2021 hautausmaakatselmuksen yhteydessä § 57 Ruskolla
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.
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.
Kirkkovaltuusto päätti 25.05.2021 §43
Ruskon seurakuntamestarin ehdottaman alueen siistimisen aloittaminen.
Toistaiseksi sirottelualueeksi edelleenkin kivi-ja palkki uurnapaikkojen
taustaa. Kivi- ja palkkipaikkojen yhden kiven ottamisen mahdollisten muistolaattojen
alustaksi.Yhdenmukaisten muistolaattojen käyttöä.
Vahdolle sirottelualueeksi ns uuden hautausmaan eteläpäädystä tunnustuksettomien hautausalueen viereen pensasaidalla erotettava alue.
Vahdon sirottelualueen muistokivi sijoitetaan sirottelualueen yhteyteen.
Kirkkoneuvosto hyväksyy tarkan paikan,, kun muistokiven hankinnasta
on päätetty.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Päätösehdotus:
Sirottelualueiden valmistelua jatketaan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

111 § Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Talouspäällikön esittely:
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa,
että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti,
taloudellisesti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei
eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan
se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.
Sisäinen valvonta on osa johtamisjärjestelmää ja työväline, jonka avulla
arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja
riskejä. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden
jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen
ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista.
Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen
varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta
ja häiriöttömyydestä.
Seurakunnan johtaminen, sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat toisistaan
riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja. Sisäisen valvonnan ohje velvoittaa
kaikkia seurakunnan toimielimiä ja ylintä johtoa.
Taloustyöryhmä käsitteli oheismateriaalina olevaa Ruskon seurakunnan
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta.

Päätösehdotus:
Hyväksytään oheismateriaalina oleva Ruskon seurakunnan
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Päätös:
Hyväksyttiin muutoksin kohta 4.1. lisätään seurakunnan toimielimiin
kappelineuvosto, poistettiin kohdasta 4.4.4 asiakirjojen säilytys, henkilötietolaki tilalle tietosuojalaki. Liitetään kohtaan 4.2 talouden ja toiminnan
suunnittelu ja seuranta, liite: Hankintojen ja ostolaskujen ketju. korj.kirj.virhe
16.12.2021
Esitetään kirkkovaltuustolle Ruskon seurakunnan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohje.

112 § Vahdon kappelineuvoston aloite: Vahdon kirkon alttarimaalauksen kunto
ja puhdistustarve
Talouspäällikön esittely:
Vahdon kappelineuvosto esittää, että alttarimaalauksen restaurointityö
tehtäisiin Konservointi Killan selvityksen mukaan. Kokouksessa selvitys
nähtävänä.

Päätösehdotus:
Varataan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan määräraha
Vahdon kirkon alttarimaalauksen ja siihen kuuluvan kehyksen konservointityöhön.

Päätös:
Esitetään kirkkovaltuustolle talousarvion investointiosaan
määrärahaa Vahdon kirkon alttarimaalauksen restaurointiin.

113 § Ruskon seurakunnan talousarvio vuodelle 2022
Talouspäällikön esitys:
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä
myös toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle
sekä määrärahat ja tuloarviot.
Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa määritellään seurakunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan
tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
valmistelusta. Ruskon seurakunnan talousarvio vuodelle 2022 rakentuu
kirkkovaltuuston kokouksessaan 25.05.2021 § 39 hyväksyttyyn 1,5 prosentin
kirkollisveroon.
Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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Seurakunnan perimät maksut, tilavuokrista, hautapaikoista, haudanhoidoista
ovat samat kuin vuonna 2021.
Rippileirien hinnat kirkkoneuvoston 10.05.2021 §45 hyväksymän
Rippikoulun vuosisuunnitelman 2022 mukaiset.
Talvirippikoulu
Saaristorippikoulu
Pihlavan rippikoulut

110 €(ruskolainen)
150 €(ruskolainen)
120 € (ruskolainen)

330 € (muut)
450 €(muut)
360 €(muut)

Iltarippikoulu maksuton kaikille.
Kokouspalkkiot maksetaan vain puheenjohtajille 30 €:a / kokous.
Talousarvio-avustuksia myönnetään
Vahto-seura ry:lle 1.000 €:a
Ruskon Rintamaveteraanit ry:lle 800 €:a
Ruskon Maunun Partio ry:lle 5.000 €:a
Vahdon Korvenkävijät ry:lle 2.000 €:a
Rusko seura ry:lle 1.000 €:a
Talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2022 oheismateriaalina.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää talousarvion, toiminta-ja taloussuunnitelmat
vuodelle 2022 kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös
Lisätään talousarvioon kokouspalkkiot :puheenjohtajat 30€/kokous,
kappelineuvoston sihteeri 30€/kokous muut toimielinten jäsenet 20 €/kokous.
Esitetään talousarvio, toimintasuunnitelma v 2022 ja taloussuunnitelmat vuosille 20232024 kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi.

114 § Muut asiat
1. Suorituslisä
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt suorituslisän kriteerit 22.5.2019 §52.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat käyneet alaistensa kanssa kehityskeskustelut sekä arviointikeskustelut koskien suorituslisää.
Arviointikeskustelun perusteella suorituslisään (suhdeluku 3-4) yltää kuudelle
seurakunnan työntekijälle.
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Päätösehdotus
Suorituslisää maksetaan kuudelle seurakunnan työntekijälle.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

2. Metsäalan osto- tai vuokrauskysely
Talouspäällikön esitys:
Anne-Mari ja Teemu Paukku tiedustelivat 19.04.2021 mahdollisuutta
ostaa tai vuokrata osan Kangenmiekantien varrella olevasta metsäpalstasta.
Ykkösvaihtoehtona heillä oli ostaa tai vuokrata n 4 ha:n alue, käytettäväksi
eläinavusteiseen yritystoimintaan. Mikäli 4 ha:n aluetta ei vuokrata tai myydä
he olisivat kiinnostuneita ostamaan oman tonttinsa vierestä n 863 neliömetriä.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 10.05.2021 §55, päättäen hankkia Lounametsä
ry:ltä hinta-arvion ko alueesta sekä selvittää miten metsäalue on aikoinaan
seurakunnalle tullut ja liittyykö siihen ehtoja tai toiveita.
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:ltä on saatu lausunto metsätalousmaan
käyvästä arvosta.
Päätösehdotus
Vuokrataan n 4 ha:n alue Anne-Mari ja Teemu Paukulle
1.287 €:n vuosivuokralla (8,3% käyvästä arvosta) kymmenen vuoden
määräaikaisella sopimuksella.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
3. Ruskon kirkon historiakirjan painattaminen
Kirkkoherran esitys:
Ruskon kirkkovaltuusto myönsi 25.5.2021 7000 euron määrärahan Ruskon kirkon
historiakirjan painattamiselle. Toiveena oli saada 400 kappaleen painos.
Kirkkoherra pyysi kirjan kirjoittajaa Turkka Myllykylää etsimään sopivinta ja
edullisinta kirjapainoa, joka pystyisi tällaista hankkeesta tekemään tarjouksen.
Tarkoituksenmukaisinta on, että kyseinen painotalo olisi Turun alueella, jotta
mahdolliset tarvittavat tarkastuskäynnit onnistuisivat. Tarjouspyyntöön vaikutti
myös aikataulu; kirja pitäisi saada ennen joulua 2021 valmiiksi joulumyyntiin.
Myllykylä etsi Turun alueelta tähän tarkoitukseen sopivia painotaloja, joita löysi
kaksi: Märten Arminen, Printteri Oy ja Lasse Rähmönen X-Copy Oy. Märten
Arminen kertoi, että heidän toimitilojensa vuokrasopimus oli yllättäen päättynyt
Tammitiellä Turussa ja heidän piti siirtää toimintojaan Uuteenkaupunkiin.
Puhelinkeskustelun perusteella heidän mahdollisuutensa ottaa tehtävä vastaan
vaikutti epävarmalta. Lasse Rähmöseltä Myllykylä sai tarjouksen 400 (+6kpl
ISBN-tunnuksen edellyttämä jakelu yliopistokirjastoihin) kirjasta kiiltävillä kansilla
ennen joulua hintaan 7000 euroa. Myllykylän mukaan muita vastaavia painotaloa ei
lähialueelta löydy. Rähmönen on painanut mm. myös hiljattain ilmestyneen Vahdon
kirkon historian sekä myös Ruskon kunnan tilaaman Rusko 150 vuotta -kirjan.
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Ruskon kirkon historiakirja on tarkoitettu ruskolaisille myyntiin ja myös
seurakunnan lahjakirjaksi. Kirjan hinta myynnissä voisi olla 30 euroa.
Päätösehdotus:
Seurakunta päättää hankkia painotalolta Lasse Rähmönen , X-Copy Oy 400+6 kpl
Ruskon seurakunnan kirkon historiakirjoja 7000 euron hintaan. Kirjan
myyntihinnaksi päätetään 30 €:a.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
4. Viraston toimistosihteerin toimenkuvan muutos
Kirkkoherran esitys:
Viraston toimistosihteerin toimenkuva muuttuu, painottuen
entistä enemmän tiedotussihteerin ja taloustoimen tehtäviin.
Toimistosihteeri on suorittanut Rasekossa tuotekehitystyön
erikoisammattitutkinnon.
Päätösehdotus:
Tarkistetaan viraston toimistosihteerin palkkaryhmä
tehtävien vaatimusten mukaiseksi 1.1.2022 alkaen.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

115 § Ostotarjoukset Tonteista 536/4 ja 536/5
Talouspäällikön esitys:
Päällistönmäen Rekikaaren varrella on vapaana 11 omakotitalo-tonttia.
Intorakennus Turku Oy on jättänyt ostotarjouksen Tontista 536/4
Rekikaari 16, 38.376 €:a ja Tontista 536/5 Rekikaari 18, 38.592 €:a.
Tarjous on voimassa 30.12.2021 klo 18.00 asti.
Päätösehdotus:
Hyväksytään Intorakennus Turku Oy:n ostotarjoukset Tontista
536/4 hintaan 38.376 €:a ja Tontista 536/5 38.592 €:a.
Valtuutetaan talouspäällikkö tai kirkkoherra allekirjoittamaan
kauppakirjat ja esitetään ne kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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116 § Viranhaltijapäätökset
Talouspäällikkö: viranhaltijapäätös no 4/2021, Pappilan vuokra 1.1.2022 alkaen.
Merkittiin tiedoksi.

117 § Saapuneet kirjeet
Ei ollut.

118 § Ilmoitusasiat
Ei ollut.

119 § Valitusosoitus
Liitetään pöytäkirjaan.

120 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.19.

__________________________________
Pasi Salminen puheenjohtaja

____________________________
Päivi Viirros, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

_________________________________
Ari-Pekka Kannisto

________________________________
Saija Kouki-Mäkinen
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