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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Tiistai 19.11.2019 kello 18.00 – 21.55
Ruskon seurakuntakeskus, Vanhatie 7 Rusko

Kirkkoneuvoston jäsenet
Varajäsen
Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja ON
Kalle Tammi, varapuheenjohtaja
ON
Timo Hiironen
POISSA
Juha Vuotinen POISSA
Ari-Pekka Kannisto
ON
Marja Kulmala
ON
Irmeli Kuusela
ON
Matti Mattila
ON
Mari Raiko-Pyysalo
ON
Mervi Salin-Inkinen
ON
Ritva Sipilä
POISSA
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
Kaisa Salonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
ON
Veikko Sailola, Vahdon kappeliseurakunnan vs kappalainen POISSA
Kokouksissa läsnä viran puolesta:
Päivi Viirros, talouspäällikkö
ON
Ennen kokousta kiinteistökatselmus Ruskolla, kello 18.00 alkaen Ruskon
kirkolla.
Kirkkoherran alkuhartaus
98 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
99 § Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kokouskutsu on postitettu 05.11.2019 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.
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100 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja on tarkistettavana tiistaina 26.11.2019.
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavat ovat
Timo Hiironen ja Ari-Pekka Kannisto.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Kannisto ja Marja Kulmala.
101 § 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 15.11.2019 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille sekä Vahdon kappeliseurakunnan kappalaiselle.

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

102 § Kiinteistökatselmus Ruskolla
Päätös:
Ruskon kirkon urkuparvella järjestellään penkkejä ja hankitaan
lisää tuoleja.
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Kasukkavitriini siirretään urkuparvelta kirkkotuvan arkistoon.
Kirkkotuvan parkkipaikkaa laajennetaan.

103 § Avustushakemukset vuodelle 2020
Talouspäällikön esitys:
Avustushakemuksen vuodelle 2020 ovat toimittaneet:
Ruskon Maununpartio ry, Vahdon Korvenkävijät ry, Monte Rusko ry,
Luminos Ensemble ry, Rusko-seura ry, Vahto-seura ry ja Ruskon Rintamaveteraanit ry.
Rusko-seura ry on lisäksi hakenut korjausavustusta Rindellin Torpan kunnostukseen.

Päätösehdotus:
Varataan talousarvioon 1.000 euroa avustusta/yhdistys;
Ruskon Rintamaveteraanit ry, Vahto-seura ry ja Rusko-seura ry.
Varataan talousarvioon 900 euroa/ kuoro:
Monte Rusko ry ja Luminos Ensemble ry.
Varataan partiotoimintaan avustusta: Ruskon Maununpartio ry, 5.000 euroa.
Vahdon Korvenkävijät ry, 2.000 euroa.
Rakennusavustusta Rusko-seura ry:lle Rindellin torppaa varten 2.000 euroa.

Päätös:
Toiminta-avustuksia varataan talousarvioon vuodelle 2020:
Ruskon Rintamaveteraanit ry, Vahto-seura ry ja Rusko-seura ry
1.000 euroa / yhdistys.
Monte-Rusko ry, 900 euroa.
Partiotoimintaan: Ruskon Maununpartio ry, 5.000 euroa ja Vahdon
Korvenkävijät ry, 2.000 euroa.
Rakennusavustusta vuodelle 2020, Rusko-seura ry:lle Rindellin torppaa varten 2.000
euroa.
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104 § Talousarvio käyttötalouden osalta vuodelle 2020
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 2020 rakentuu kirkkovaltuuston kokouksessaan
03.09.2019 §39 hyväksyttyyn 1,5 %:n kirkollisveroon.
Seurakunnan perimät maksut, tilavuokrista, hautapaikoista,haudanhoidoista ovat samat
kuin vuonna 2019.
Rippileirien hinnat rippikoulusuunnitelman mukaisesti:
ruskolaiset
muut
Talvirippikoulu
Saaristorippikoulu
Purjehdusrippikoulu
Pihlavanrippikoulu

150 €
150 €
150 €
120 €

350 €
350 €
350 €
350 €

Talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2020 oheismateriaalina.

Päätösehdotus:
Esitetään talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelmat käyttötalouden osalta
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Käsitellään investointien talousarvio v 2020
seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

Päätös:
Talousarvio esitys jätettiin pöydälle ja se käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston
kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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105 § Strategia
Kirkkoherran esitys:
Ruskon seurakunnassa järjestettiin strategiapäivä lokakuussa kirkkoneuvoston jäsenille ja
työntekijöille, jolloin työstettiin lisää Ruskon seurakunnan strategiaa. Apuna käytettiin ns.
SWOT-analyysiä. Strategiatyöryhmä (Kouki-Mäkinen, Sipilä ja Salminen) on koostanut tästä
vihkosen Ruskon seurakunnan strategia vuosille 2020-2022.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy strategiakoosteen ja vie sen kirkkovaltuustoon
hyväksyttäväksi.

Päätös:
Käsiteltiin strategia-kooste ja annetaan tilannetiedotus kirkkovaltuustolle.

106 § Suorituslisän maksaminen
Kirkkoherran esitys:
Ruskon seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi suorituslisän kriteerit kokouksessaan
22.5.2019. Kirkkoherra on käynyt kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa viikoilla 4144 ja samalla käynyt jokaisen kanssa arviointikeskustelun koskien suorituslisää ennalta jaetun
työntekijän itsearviointilomakkeen kanssa. Kirkkoherra on käynyt keskustelun myös
talouspäällikön kanssa koskien suorituslisän maksamisia.
Vakituisia työntekijöitä, joille suorituslisä voidaan maksaa on seurakunnassa 11 henkilöä.
Arviointikeskustelun perusteella ylempään suorituslisään (suhdeluku 3-4) yltää kolme
työntekijää. Alempaan suorituslisään (suhdeluku 2,5-2,99) yltää kahdeksan työntekijää.
Sijaisina oleville lastenohjaajille suorituslisää ei jaeta, samoin suorituslisää ei makseta
talouspäällikölle eikä kirkkoherralle.
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Päätösehdotus:
Vuonna 2020 maksetaan ylempää suorituslisää kolmelle työntekijälle ja alempaa suorituslisää
maksetaan kahdeksalle työntekijälle. Ylempi suorituslisä on 50,00 €/kk ja alempi 27,32 €/kk.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

107 § Timo Hiirosen ja Juha Vuotisen aloite
Talouspäällikön esitys:
Timo Hiironen ja Juha Vuotinen ovat toimittaneet 05.10.2019 luottamushenkilöinä
aloitteen, Ruskon seurakuntatalon saneeraussuunnitelmiin, koskien kiinteistön
kulunvalvontaa ja turvallisuutta mm paloilmoitinlaitteistoa, kulunvalvontaa ja
kameravalvontaa,
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 09.10.2019 § 94 aloitetta, aloite
siirrettiin investointi- ja korjaustyöryhmälle valmisteluun.
Investointi- ja korjaustyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle rikosilmoitinjärjestelmän
jossa on myös palovaroitinjärjestelmä, asentamista Ruskon seurakuntataloon
peruskorjauksen yhteydessä. Tässä vaiheessa ei hankita kulunvalvontajärjestelmää
eikä kameravalvontaa.
Päätösehdotus:
Investointi- ja korjaustyöryhmän ehdotuksen mukaan.
Päätös:
Investointi- ja korjaustyöryhmän ehdotuksen mukaan.
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108 § Anja Keltomäen aloite
Kirkkoherran esitys:
Anja Keltomäeltä saapui seurakuntaan aloite 24.9.2019, jossa hän toivoi, että jokaisessa
jumalanpalveluksessa luettaisiin esirukous Israelin kansan puolesta. Kirkkoneuvosto käsitteli
aloitetta 9.10.2019 kokouksessaan ja päätti antaa asian kirkkoherran valmisteltavaksi.
Raamatun mukaan juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa. Kristilliseen eskatologiaan on alusta
asti kuulunut ajatus siitä, että juutalaiset kääntyvät Jumalan puoleen ja ottavat vastaan
Jeesuksen Messiaana. Taustalla on Jeesuksen omat sanat, ettei hän tule takaisin ennen kuin
Jerusalemin asukkaat (=juutalaiset) toivottavat hänet tervetulleeksi (Mt 23:37-39; Lk13:3435). Myös Paavali työstää tätä kysymystä laajemmin luvuissa Room 9-11. Ja näihin asioihin
liittyy nyt Israelin kansan puolesta rukoileminen. Tätä on rukoiltu kirkoissa ja voidaan
rukoilla yhä, jos halutaan. Se on ollut aikoinaan kirkkokäsikirjassa muodossa: siunaa
omaisuuskansaasi Israelia. Nyt on kuitenkin tärkeä huomata, että Israelin valtio ei ole sama
asia kuin juutalaiset, mutta niillä on tietysti läheinen yhteys. Hyvä asia on rukoilla Israelin
puolesta. Tähän saattaa joillakin kytkeytyä poliittisia intohimoja, joten silloin rukouksen voisi
pitää juutalaisen kansan puolesta. Suomessa on erilaisia kristittyjä ääriryhmittymiä, jotka
ajattelevat hyvin mustavalkoisesti tästä asiasta. Sellainen ei rakenna Ruskon seurakuntaa.
Kirkkokäsikirjassamme on hyvin kaunis valmis esirukous asiasta: ”Siunaa Israelia ja sen
kansaa, jonka olet johtanut omaan kotimaahan. Auta sen kansalaisia elämään sovussa
keskenään ja pyrkimään rauhaan ja yhteistyöhön naapurikansojen kanssa. Johdata
omaisuuskansaasi löytämään Messiaansa Jeesuksessa Kristuksessa.”
Jumalanpalveluksissa on mahdollisuus käyttää esirukouksessa tätä kohtaa Israelin ja sen
kansan puolesta. Ei kuitenkaan ole mielekästä käyttää tätä jokaisessa jumalanpalveluksessa,
kun se kirkkokäsikirjassakin on ryhmitelty vaihtoehtoiseksi virikkeeksi.
Päätösehdotus:
Rukousta Israelin kansan puolesta voi jumalanpalveluksissa rukoilla, ei kuitenkaan
säännöllisesti jokaisessa jumalanpalveluksessa. Kirkkokäsikirjassa on
virikeaineistossa hyvä malli ko. rukouksesta.

Päätös:
Jumalanpalveluksissa rukoillaan Israelin kansan puolesta, ei kuitenkaan
säännöllisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

7

RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
§ 98 - 115

6/2019
19.11.2019

109§ Kolehtisuunnitelma
Kirkkoherran esitys:
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 § mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman. Kirkkoherra
esittelee Ruskon kirkon ja Vahdon kirkon kolehdit vuodelta 2019 ja listan kerättävistä
vapaaehtoisista kolehdeista vuodelle 2020. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat myös itse ehdottaa
kokouksessa kohteita vapaaehtoisille kolehdeille.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa Ruskon kirkon ja Vahdon kirkon kolehdit vuodelta 2019 ja
kolehtisuunnitelman vapaaehtoisesti kerättävistä kolehdeista vuodelle 2020.
Päätös:
Hyväksyttiin vuoden 2019 kolehdit Vahdon ja Ruskon kirkoissa sekä Vahdon
kappelineuvoston tekemä lista mahdollisista vapaaehtoisesti kerättävistä
kolehdeista vuodelle 2020.

110 § Muut asiat
Vahdon seurakuntatalon ilmanvaihdon korjaus
Talouspäällikön esitys:
Vahdon seurakuntatalon ilmanvaihdon korjauksesta, saatiin vain yksi tarjous.
Investointi- ja korjaustyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle , että saatu tarjous hylätään.
Investointi- ja korjaustyöryhmä on neuvotellut Enertest Oy:n kanssa suorahankinnasta
ilmanvaihdon korjaamiseksi.
Päätösehdotus:
Saatu tarjous hylätään.
Kirkkoneuvosto hyväksyy investointi-ja korjaustyöryhmän neuvotteleman
suorahankinnan Enertest Oy:n kanssa.
Päätös:
Saatu tarjous hylätään liian kalliina. Hyväksytään suorahankinta Enertest Oy:n
kanssa, työt aloitetaan heti.

111 §

Viranhaltijapäätökset
Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Saapuneet kirjeet
Aloite; Timo Hiironen, Juha Vuotinen, Erja Laine-Villa, Vahdon vanha
kirkonpaikka.
Päätös:
Aloite ei aiheuta toimenpiteitä.
Rusko-seura ry, riukuaita Rindellin torpan alueelle.

Päätös:
Myönnetään Rusko-seura ry:lle lupa riukuaidan rakentamiseen Rindellin
torpan alueelle.

113 § Ilmoitusasiat
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on torstaina 05.12.2019 kello 18.00 alkaen, Ruskolla.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous on tiistaina 17.12.2019 kello 18.00 alkaen , Ruskolla.

114 § Valitusosoitus
Liitetään pöytäkirjaan.

115 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.55.

___________________________________
Pasi Salminen, puheenjohtaja

____________________________
Päivi Viirros, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
___________________________________
Ari-Pekka Kannisto
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______________________________
Marja Kulmala
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