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Kirkkovaltuusto 2019-2022:
Aaltonen Tero
Hiironen Timo
Kouki-Mäkinen Saija
Kulmala Marja
Kuusela Irmeli
Laine-Villa Erja
Lähteenmäki Antero
Mattila Matti
Raiko Anni
Raiko-Pyysalo Mari
Salonen Kaisa
Salin-Inkinen Mervi
Sipilä Ritva
Suokivi Johanna
Suominen Matilda
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Läsnä viran puolesta:
Salminen Pasi
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Tilintarkastajien valinta
Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
Kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Valitusoikeus
Kokouksen päättäminen

1§

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

2§

Kokouksen avaus
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 1 mom:n mukaan kirkkovaltuuston 1. kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu (Marja Kulmala), joka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Marja Kulmala avasi kokouksen.

3§

Nimenhuuto
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen (Kv 1.6.1995) 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouksen
alussa pidetään nimenhuuto.
Pidetään nimenhuuto:
Nimenhuudossa oli läsnä 19 kirkkovaltuuston jäsentä tai varajäsentä.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 1 mom:n mukaan kutsun kirkkovaltuuston 1. kokoukseen
antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja (kirkkoherra).
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.
Kirkkoherran allekirjoittama kokouskutsu asialistoineen on postitettu kirkkovaltuutetuille
08.01.2019. Kokouskutsu on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 08.1.2019 28.1.2019. (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 §).
Esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§

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.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Aaltonen ja
Timo Hiironen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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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 postitettu 16.1.2019.
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Esitys:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7 §

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys:
Valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös:
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Antero Lähteenmäki.

8 §

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Esitys:
Valitaan varapuheenjohtaja kirkkovaltuustolle vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös:
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Kaisa Salonen.

9 § Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 2. mom:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii taloudenhoitaja (talouspäällikkö), jollei valtuusto toisin määrää. Taloustoimiston johtosäännön (Kv 26.05.2011,
6 § 15. kohta) mukaan talouspäällikön tehtäviin kuuluu toimia kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston sihteerinä.
Esitys:
Valitaan kirkkovaltuustolle sihteeri
Päätös:
Kirkkovaltuuston sihteeriksi valittiin talouspäällikkö.

10 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta
KL:n 10. luvun 2 §:n 2. mom:n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden
jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Esitys:Valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Päätös:
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Kalle Tammi.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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11 § Kirkkoneuvoston muiden jäsenten valinta
Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kuuluu puheenjohtajan (kirkkoherra) ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä.
Esitys: Valitaan 8 jäsentä kirkkoneuvostoon.
Päätös:
Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin:
Marja Kulmala, Matti Mattila, Timo Hiironen, Irmeli Kuusela, Mervi Salin-Inkinen,
Mari Raiko-Pyysalo, Ritva Sipilä ja Ari-Pekka Kannisto.

12 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Esitys:
Valitaan kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös:
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin:
Jäsen
Marja Kulmala
Matti Mattila
Timo Hiironen
Irmeli Kuusela
Kalle Tammi
Mervi Salin-Inkinen
Ari-Pekka Kannisto
Ritva Sipilä
Mari Raiko-Pyysalo

Varajäsen
Saija Kouki-Mäkinen
Veikko Valtonen
Juha Vuotinen
Sini Virta
Tero Aaltonen
Sirke Mahkonen
Jari Hämäläinen
Johanna Suokivi
Anni Raiko

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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13 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 - 2022
Talouspäällikön esittely:
Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 17/2018, (19.11.2018):
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 pykälän mukaan kirkkovaltuusto valitsee
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten
joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
JHT-tilintarkastaja.

BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisö, on tehnyt 15.01.2019 tarjouksen tarkastuspalveluista kirkkovaltuustokaudelle 2019-2022. BDO Audiator Oy esittää vastuulliseksi tarkastajaksi JHT, HT Sinikka Niitynperää ja tarkastajaksi Kaisa Huhtalaa. Niitynperä on
ollut useita vuosia Audiatorin nimeämänä tilintarkastajana Ruskon seurakunnassa, hänellä on myös yli vuosikymmenen kokemus seurakunnan talouspäällikkönä toimimisesta.
Niitynperä on erikoistunut julkisen hallinnon tilintarkastukseen,taloushallintoon,
organisaatiomuutoksiin, johtamisjärjestelmiin sekä taloushallintoon liittyvään
koulutukseen.
Hänellä on vahva kokemus kunnallishallinnon ja seurakuntien tilintarkastuksesta.
BDO Audiator Oy laskuttaa tarkastuspäivästä 687 €(alv 0%)vuodelta 2019 ; 1.6.2020
alkaen hintaan lisätään 3,5% vuosittain. Arvioitu tilintarkastuspäivien määrä on 4 tarkastuspäivää vuodessa. Vuosikustannus olisi näin ollen 2.748 € (+alv 24 % 659 €). Valtuustokauden kustannus on siis 11.581 € (+alv 24 % 2.779 €).

Kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai
näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT- tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajana voi olla vain
rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Esitys:

Esittelijä esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy BDO Audiator Oy:n, tarjouksen tarkastuspalveluista vuosina 2019-2022 tässä kokouksessa. Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien 2019-2022 hallinnon ja talouden tarkastamista varten kirkkojärjetyksen 15 luvun 7 §:n mukaisesti BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisön ja hyväksyy
sen nimeämäksi vastuulliseksi tarkastajaksi JHT, HT Sinikka Niitynperän ja
tarkastajaksi Kaisa Huhtalan.
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Päätös:
Kalle Tammen ehdotuksesta tilintarkastajan valinta, päätettiin
palauttaa kirkkoneuvoston valmisteluun.

14 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto
asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
KL 7 luku 4 § Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja vaalit
3. mom:
Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole
päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.

Esitys:
Valitaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan.

Päätös:
Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin:
Jäsen
Varajäsen
Timo Hiironen
Ulla Valtonen
Saija Kouki-Mäkinen
Kaisa Salonen
Marja Kulmala
Johanna Suokivi
Pöytäkirjantarkastajien merkintä

Sivu 8 / 12

RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja § 1 - 19

28.01.2019
1/2019

15 § Vahdon kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten
valinta.
Vahdon kappeliseurakunnan ohjesääntö (Hyväksytty Ruskon seurakunnan kirkkovaltuustossa 4. päivänä maaliskuuta 2009 ja vahvistettu hiippakunnan tuomiokapitulissa
29.päivänä huhtikuuta 2009):
4§
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja
varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kirkkovaltuusto valitsee Vahdon kappeliseurakunnan kappelineuvostoon 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Esitys:
Valitaan 9 varsinaista jäsentä Vahdon kappelineuvostoon ja henkilökohtaiset
varajäsenet.
Päätös:
Vahdon kappelineuvoston varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi valittiin:
Jäsen
Varajäsen
Matti Aaltonen
Timo Hiironen
Sini Virta
Mervi Salin-Inkinen
Irmeli Kuusela
Sirke Mahkonen
Erja Laine-Villa
Anneli Palmunen
Juha Vuotinen
Teemu Laine
Milja Himala
Jouko Virtanen
Kaisa Salonen
Laura Yli-Arvela
Ari-Pekka Kannisto
Joni Andersson
Jari Hämäläinen
Ulla Elomaa

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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16 § Muut asiat
1. Kokouspalkkiot v 2019 – 2020

Kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaus on ollut vuosina
2017-2018. Talousarviossa 2019 kokouspalkkiot on laskettu seuraavasti:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kappelineuvosto

jäs.
20
20
20

Pj
30
30
30

Siht.
30

Kokouspalkkiot ovat koskeneet luottamushenkilöitä ja niitä viranhaltijoita,
jotka eivät ole työaikalain alaisia, eli kokouspalkkio maksetaan kirkkoherralle ja kappalaiselle.
Matkakustannukset on korvattu kaikille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
KirVESTES:in määrittelemän kilometrikorvauksen mukaan.
Matkakustannukset on korvattu myös erillisestä pöytäkirjan tarkastamisesta.
Kokouksissa kiertää lista johon osanottajat merkitsevät haluavatko
kokouspalkkion ja matkakorvauksen.

Päätös:
Esityksen mukaan.
2. Kirkkovaltuuston kokousten pitopaikka
Kirkkovaltuuston kokoukset on pidetty vuorokertoina Ruskolla ja Vahdolla.
Päätös:
Päätettiin, että kirkkovaltuuston kokoukset pidetään vuorokertoina
Ruskolla ja Vahdolla.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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3. Viestintä luottamushenkilöille, lupa kotiosoitteen ja sähköpostiosoitteen
käyttämiseen: Ruskon seurakunta, Tuomiokapituli ja Kirkkohallitus
Liitteenä luottamushenkilöiden tiedot lomake.
Lomake palautetaan kirkkovaltuuston kokouksessa tai toimitetaan
taloustoimistoon.

17 § Ilmoitusasiat
Ruskon vanhus-ja vammaisneuvosto on tehnyt kirkkovaltuustolle
aloitteen, defibrilaattoreiden hankinnasta seurakuntataloille.
Aloite merkittiin tiedoksi ja se annetaan kirkkoneuvostolle
valmisteltavaksi.
Kirkkoherra toivoi kaikkien valtuutettujen osallistuvan
tiistaina 29.01.2019 kello 18.00, Maskussa järjestettävään
luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden koulutukseen.
Kirkkoherra ilmoitti myös Ruskon seurakunnan omasta
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden koulutuksesta
Vahdon seurakuntatalolla 14.02.2019.
Kirkkoherra toivotti kirkkovaltuuston jäsenet tervetulleiksi
luottamushenkilöiden tehtävään-siunaamistilaisuuteen, Ruskon
kirkkoon 31.03.2019 kello 10.00.
Kirkkoherra ilmoitti, että Kirkkoneuvoston kokous on 12.02.2019 kello 18.00
Ruskon seurakuntakeskuksessa.
Johtoryhmä, johon kuuluvat: valtuuston puheenjohtaja, valtuuston
varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra
ja talouspäällikkö, kokoontuu 05.02.2019 kello 17.00 Ruskon
seurakuntakeskuksessa.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Liitetään pöytäkirjaan.
Päätöksiin voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella (ks.
tarkemmin valitusosoitus). Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

19 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.57.

__________________________________
Antero Lähteenmäki, puheenjohtaja

________________________
Päivi Viirros, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

__________________________________
Tero Aaltonen

________________________________
Timo Hiironen

Sivu 12 / 12

