RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
§ 46 - 67

3/2019
22.05.2019

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 22.05.2019 kello 19.00 – 20.30
Kirkkotupa (Ruskon Kirkkotie 5, 21290 Rusko)
Hautausmaa katselmus , Vahto

kello 17.00 – 18.00

Hautausmaa katselmus, Rusko

kello 18.15 – 18.45

Kirkkoneuvoston jäsenet
Varajäsen
Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja ON
Kalle Tammi, varapuheenjohtaja
ON
Timo Hiironen
ON
Ari-Pekka Kannisto
ON
Marja Kulmala
ON
Irmeli Kuusela
ON
Matti Mattila
ON
Mari Raiko-Pyysalo
ON
Mervi Salin-Inkinen
ON
Ritva Sipilä
ON
Muut kutsutut:
Oikeus olla kokouksissa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen (Kj 9. luku
3 §)
Antero Lähteenmäki, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ON
Kaisa Salonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ON
Veikko Sailola, Vahdon kappeliseurakunnan vs kappalainen POISSA
Kokouksissa läsnä viran puolesta:
Päivi Viirros, talouspäällikkö
Ilari Heikkilä hautausmaa katselmus
Outi Saarinen hautausmaa katselmus

Kirkkoherran alkuhartaus
46 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
47 § Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kokouskutsu on postitettu 10.05.2019 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille sekä Vahdon kappeliseurakunnan kappalaiselle.
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Ehdotus:
Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä päätetään kokouksen päätösvaltaisuudesta ja
laillisuudesta.
Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

48 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja on tarkistettavana keskiviikkona 29.05.2019.
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavat ovat
Irmeli Kuusela ja Matti Mattila.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irmeli Kuusela ja Matti Mattila.
Ritva Sipilä valittiin tarkistamaan pöytäkirja § 58:n osalta.

49 § 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 postitettu 16.05.2019 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille sekä Vahdon kappeliseurakunnan kappalaiselle.

Ehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:
Lisättiin esityslistaan § 61 Ruskon seurakunnan vaakuna ja
§ 62 Fölipysäköinti Hujalantien varrella. Esityslista hyväksyttiin
lisättynä edellä mainituilla §:llä.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

2

RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
§ 46 - 67

3/2019
22.05.2019

Lava-ohjeistus huomioitu § 50
50 § Rippikoulun ohjesääntö
Kirkkoherran esittely:
Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle
rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Ruskon seurakunnan rippikoulun ohjesäännön
12.02.2019 pidetyssä kokouksessa § 12.
Tuomiokapituli on vahvistanut 02.05.2019 §206, Ruskon kirkkoneuvoston
päätöksen rippikoulun ohjesäännöstä.
Tuomiokapituli lähettää ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistusmerkinnöin
Ruskon seurakunnalle.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

51 § Ruskon kirkon sammutussuunnitelma
Talouspäällikön esitys:
Seurakuntamestari on laatinut Ruskon kirkon sammutussuunnitelman.
Kokouksessa mahdollisuus tutustua suunnitelmaan.
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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52 § Suorituslisän kriteerit
Kirkkoherran esitys:
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018 – 2020 on sovittu, että yleiseen
palkkausjärjestelmään kuuluva harkinnanvarainen palkanosa (HAVA) poistuu
31.12.2019 ja sen tilalle tulee 1.1.2020 lukien euromääräinen suorituslisä.
Suorituslisästä säädetään kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 §:ssä.
Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella
tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, sen arviointiperusteista,
järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta päättää työnantaja.
Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän
piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisää maksetaan
niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät
seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset. Suorituslisää
ei ole tarkoitus maksaa kaikille. Suorituslisä on kannustavaa palkkausta, jolla
pyritään parantamaan tuloksellisuutta ja johtamaan viranhaltijoiden/ työntekijöiden
työsuoritusta.Parhaimmillaan sillä palkitaan tavoitteiden suuntaisesta toiminnasta,
johon viranhaltijalla/työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omin toimin.
Suorituslisän käyttö perustuu arviointikriteereihin.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 12.02.2019 ja teki ns.hallinnollisen päätöksen
suorituslisään siirtymisestä ja arviointikriteereistä. Koska työntekijäpuoli ei
ollut käsitellyt suorituskriteerien arviointeja, kokoontui työntekijöiden
edustajat ja kirkkoherra yhdessä valmistelemaan esitystä 4.4.2019, joka
myös käsiteltiin työntekijäkokouksessa 26.4.2019.
Johtoryhmä käsitteli esitystä 9.5.2019.
Esitys on liitteessä no 1.
Kirkkoneuvoston tehtävä on hyväksyä kriteeristö.

Päätösehdotus:
Suorituslisän kriteerit hyväksytään liite no 1:n mukaisesti.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajien merkintä

4

RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
§ 46 - 67

3/2019
22.05.2019

53 § Keskusrekisteri
Kirkkoherran esitys:
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa,
että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon
liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi.
Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai
sen muodostamisesta.
Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen,
enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä
viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja
toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä.
Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

54 § Papiston vapaa-aikasuunnitelmat
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esitteli papiston vapaa-aikasuunnitelman.

Päätösehdotus :
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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55 § Timo Hiirosen aloite
Kirkkoherran esittely:
Timo Hiironen toimitti kirkkoneuvoston 20.03.2019 pidettyyn kokoukseen
6-kohtaisen aloitekirjeen., jossa allekirjoittajina Juha Vuotinen, Erja Laine-Villa,
Timo Hiironen ja Matti Aaltonen.
§ 42, käytiin läpi aloitekirje, tutkittiin jokaista aloitetta ja mietittiin, mitkä
johtaisivat erilliseen valmisteluun. Todettiin, että kohta neljä, liitteiden
esillepano kotisivuille, johtaa asian valmisteluun. muista kohdista päästiin keskustelun
perusteella yhteisymmärrykseen aloitekirjeen lähettäjän kanssa ja todettiin asioiden
olevan jo kunnossa tai hoitumassa.
Timo Hiironen muistutti myös Vahdon hautausmaan ulko-wc:n käyttöönottamisesta.

Päätösehdotus:
Pöytäkirjojen liitteet laitetaan kotisivuille.
Päätös:
Pöytäkirjojen liitteet laitetaan kotisivuille.
Vahdon hautausmaan ulko-wc otetaan käyttöön.

56 § Ruskon seurakuntatalon korjauksen suunnittelijan valinta
Talouspäällikön esittely :
Kirkkoneuvosto päätti 16.05.2018 pidetyssä kokouksessa § 38,
esittää kirkkovaltuustolle määrärahan varaamista seurakuntatalon
korjaamiseksi alustavan hankesuunnitelman ja
NL-Rakennuslaskennan perustamiskustannukset yhteensä laskelman mukaan.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 24.05.2018 § 24,palauttaa
seurakuntatalon korjausasian uudelleen valmisteluun kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvoston on kartoitettava kiinteistöjen käyttöasteet, joiden
pohjalta laaditaan kiinteistösuunnitelma. Tilojen käytöstä on taulukot
yhden vuoden ajalta.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvosto päätti 02.10.2018 § 78,että hankesuunnitelmaa muutetaan,
70-luvulla rakennettu lisäosa puretaan ja tilalle rakennetaan uusi eteistila
johon tulee wc-tilat ja erillinen inva-wc. Perustamiskustannus-laskelmaa
korjataan vastaamaan suunnitelmien muutosta.
Kirkkoneuvosto päätti 20.03.2019 § 38 hyväksyä muutetun hankesuunnitelman
ja tavoitehintalaskelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Investointi- ja
korjaustyöryhmä valittiin rakennustyöryhmäksi.
Investointi- ja korjaustyöryhmä on pyytänyt arkkitehtisuunnittelusta ja
pääsuunnittelusta tarjouksia usealta eri arkkitehtitoimistolta.
Investointi- ja korjaustyöryhmä tuo kokoukseen ehdotuksensa
valittavasta arkkitehtitoimistosta.

Päätösehdotus:
Investointi- ja korjaustyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että
Ruskon seurakuntatalon tilamuutoksen ja rakennekorjauksen arkkitehtisuunnittelu
annetaan Suunnittelulinja Finland Oy:lle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa investointi- ja korjaustyöryhmän neuvottelemaan
ja tekemään sopimuksen arkkitehtisuunnittelusta Suunnittelulinja Finland Oy:n kanssa.

57 § Pappilan jätevesiliittymä
Talouspäällikön esittely:
Talousarvioon on varattu määräraha Pappilan kiinteistön liittämiseksi
Ruskon kunnan jätevesiviemäriin.

Päätösehdotus:
Tehdään jätevesi-liittymishakemus Ruskon kunnalle, kunhan lvi-urakoitsijalta
saadaan selvitys pumppaamon tehotarpeesta.
Päätös:
Hyväksyttiin Putkityö VePe Oy:n antama tarjous jätevesipumppaamosta
lvi – töineen. Tehdään jätevesi-liittymishakemus Ruskon kunnalle.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kalle Tammi, Irmeli Kuusela, Antero Lähteenmäki ja Ari-Pekka
Kannisto poistuivat § 58:n käsittelyn ajaksi.
Ritva Sipilä tarkistaa pöytäkirjan § 58 osalta.

58 § Talousarvioavustukset 2019
Talouspäällikön esittely:
Toiminta-avustus anomuksen vuodelle 2019 ovat toimittaneet:
Vahto-seura ry, 1.000 euroa
Rusko-seura ry, 1.000 euroa
Ruskon Maunun Partio Ry, 5000 euroa
Monte Rusko ry, 800 – 2.300 euroa
Ruskon Rintamaveteraanit ry, 1.000 euroa
Luminos Ensemble ry, 1.000 euroa
Vahdon Korvenkävijät ry, 3.000 euroa
Yhdistykset ovat toimittaneet tilinpäätöstietonsa ja toimintakertomuksensa
vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelmansa vuodelle 2019.
Rusko-seura ry on anonut korjausavustusta Rindellin torpan
korjaukseen 2.125 – 4.000 euroa. Korjauksen päätarkoituksena on korjata ja
sisustaa rakennuksen ns sali vastaamaan muuta sisustusta.
Lisäksi korjataan mm. notkahtanut kivijalka eteisen kohdalta, notkahtanut
katto suutarin kammiosta, kunnostetaan ikkunoiden puitteet ja ulkoverhous.
Työt suoritetaan niin, ettei niistä aiheudu haittaa seurakunnan toiminnalle.
Hankkeen toteutumista valvoo Museovirasto.

Päätösehdotus:
Toiminta-avustusta, Vahto-seura ry:lle, Rusko-seura ry:lle ja Ruskon
Rintamaveteraanit ry:lle kullekin 1.000 euroa.
Maunun Partio ry:lle 5.000 euroa, Vahdon Korvenkävijät ry:lle 2.000 euroa.
Monte Rusko ry:lle 800 euroa ja Luminos Ensemble ry:lle 1.000 euroa.
Korjausavustusta Rusko Seura ry:lle 2.000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Päätös:
Ehdotuksen mukaan Vahto-seura ry:lle, Rusko-seura ry:lle ja
Ruskon Rintamaveteraanit ry:lle kullekin 1.000 euroa.
Maunun Partio ry:lle 5.000 euroa ja Vahdon Korvenkävijät ry:lle 2.000 euroa.
Monte Rusko ry:lle 900 euroa ja Luminos Ensemble ry:lle 900 euroa.
Rusko-seura ry:lle korjausavustusta 2.000 euroa.

59 § Ruskon kirkon katon tervaus
Talouspäällikön esittely:
Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu Ruskon kirkon katon
tervaukseen.
Tarjousta kirkon katon eteläpuoleisen lappeen ja asehuoneen katon tervauksesta
on pyydetty J. Förström Oy:ltä ja Restart Oy:ltä.
Restart Oy lupasi lähettää tarjouksensa 17.05.2018 mennessä.

Investointi- ja korjaustyöryhmä käsitteli palaverissaan 21.05.2019, Restart Oy:ltä
saatua korjaussuunnitelmaa ja tarjousta Ruskon kirkon katon etelänpuoleisen lappeen
ja asehuoneen vesikaton tervauksesta sekä rikkinäisten paanujen korjauksesta.

Päätösehdotus:
Investointi- ja korjaustyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle Ruskon kirkon
katon etelälappeen ja asehuoneen katon tervausta , rikkinäisten paanujen
uusimista ja Restart Oy:n tarjouksen hyväksymistä.

Päätös:
Ruskon kirkon katon tervaus ja rikkinäisten paanujen uusiminen
siirretään seuraavaan kevääseen. Urakasta pyydetään uudet tarjoukset
syksyllä 2019.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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60 § Muut asiat
Hautausmaiden katselmukset
Vahto:
Hankitaan jätesäiliö maatuvia roskia varten kiviaidan viereen.
Tunnustuksettoman hauta-alueen ympärille istutetut katajat ovat
huonokuntoisia, kesän tai syksyn aikana istutetaan alueelle
uudet maaperään paremmin sopivat pensaat.
Hautausmaan varaston nurkalle hankitaan valaisin.
Selvitetään vesipisteen mahdollisuutta hautausmaan huoltorakennukseen.
Paulan puisto aidataan, syksyllä alkavaa seurakunnan puisto-toimintaa varten.

Rusko:
Sankarihautojen aluskivi oikaistaan.
Karjalaan jääneiden muistokiven edusta siistitään.
Kirkon pääoven vierellä olevat vanhat huonokuntoiset pensaat poistetaan
ja alue siistitään.
Uuden hautausmaan ja Rindellin torpan välistä pensaikkoa harvennetaan
ja siistitään.
Nurmikkoa kastellaan kesällä tarpeen mukaan.

61 § Ruskon seurakunnan vaakuna
Kirkkoherran esittely:
Ruskon kunta on rakentamassa kirkon risteykseen liikenneympyrää,
johon tulee neljä kivipaasia ja yksi kolme metriä pitkä piispa Maunun sauva.
yhteen kivipaasiin tulisi Ruskon seurakunnan virallinen vaakuna. Kahdessa
lukisi ”Rusko” ja yhdessä olisi kinkerikousan kuva.
Ruskon kunta pyytää seurakunnalta lupaa saada käyttää yhdessä
kivipaasissa Ruskon seurakunnan virallista vaakunaa.
Ruskon seurakunnan vaakuna, jossa on kuvattu Maunu 1:n piispansauvan
pää, sopii hyvin risteykseen. Samoin Suomen vanhimman puuesineen,
Ruskon kinkerikousan (1542), näkyminen kirkon risteyksessä on eduksi
seurakunnalle. Se kertoo vanhaa seurakunnan historiaa ja ohjaa
ihmisiä kirkolle.
Ruskon virallisen vaakunan olisi tarkoitus tulla seuraavaan liikenneympyrään,
joka olisi tulossa Ruskon kunnan rajamaille.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Päätösehdotus:
Ruskon kunta saa käyttää kirkon liikenneympyrässä Ruskon
seurakunnan vaakunaa.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

62 § Fölipysäköinti Hujalantien varrella
Ruskon kunnan edustajat ja kirkkoherra ovat sopineet kahden autopaikan
varaamisesta Fölipysäköintiin Hujalantien varteen.
Kirkkoneuvosto halusi varmistaa pysäköintialueen turvallisuutta ja päätti,
että investointi- ja korjaustyöryhmä neuvottelee Ruskon kunnan Teknisen
johtajan kanssa.

63 § Viranhaltijapäätökset
Vs Kirkkoherra Veikko Sailolan viranhaltijapäätös 12.4.2019
64 § Saapuneet kirjeet
Ei ole.

65 § Ilmoitusasiat
Investointi- ja korjaustyöryhmä on valinnut Lemanssi Oy:n /Keittiömaailma Turku,
pappilan keittiöremontin suorittajaksi.
Enertest Oy:stä Seppo Salminen tulee viikolla 24 Vahdon seurakuntatalolle,
seurakuntatalon salin, keittiön ja eteistilan ilmanvaihtokoneen korjausta tai
uusimista varten.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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66 § Valitusosoitus
Liitetään pöytäkirjaan.

67 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

___________________________
Pasi Salminen puheenjohtaja

_______________________
Päivi Viirros sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

____________________________
Irmeli Kuusela

________________________
Matti Mattila

§ 58
____________________________
Ritva Sipilä
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