RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja §19 - 34

02.06.2020
3/2020

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Tiistaina 02.06.2020 klo 18.00 – 19.52

Paikka

Vahdon seurakuntatalo , Kanttorilantie 1 21310 Vahto

Kirkkovaltuusto 2019-2022:
Lähteenmäki Antero, puheenjohtaja
Salonen Kaisa, varapuheenjohtaja
Aaltonen Tero
Hiironen Timo
Kouki-Mäkinen Saija
Kulmala Marja
Kuusela Irmeli
Laine-Villa Erja
Mattila Matti
Raiko Anni
Raiko-Pyysalo Mari
Salin-Inkinen Mervi
Sipilä Ritva
Suokivi Johanna
Suominen Matilda
Tammi Kalle
Valtonen Ulla
Virta Sini
Vuotinen Juha

Läsnä viran puolesta:
Salminen Pasi
Viirros Päivi

ON
ON
ON
POISSA
ON
ON
ON
POISSA
POISSA
ON
ON
ON
ON
POISSA
POISSA varajäsen Veikko Valtonen
ON
POISSA varajäsen Ari-Pekka Kannisto
ON
POISSA

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talouspäällikkö ON

ON
ON

ON

Asialista:
Alkuhartaus
Kokouksen avaus
Nimenhuuto
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Ruskon seurakunnan strategia vuosille 2020 – 2024
As Oy Ruskonlaakson osakehuoneiston myynti
Maallikkovalitsijoiden valinta Piispan vaaliin.
Muut asiat
Kauppakirjan hyväksyminen Tontti 528/3 -tilasta
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

21 §

Nimenhuuto
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen (Kv 1.6.1995) 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouksen
alussa pidetään nimenhuuto.
Pidetään nimenhuuto:
Nimenhuudossa oli läsnä 14 kirkkovaltuuston jäsentä tai varajäsentä.

22 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 1 mom:n mukaan kutsun kirkkovaltuuston kokoukseen antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
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.
Puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialistoineen on postitettu kirkkovaltuutetuille 19.05.2020. Kokouskutsu on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 19.05. –
02.06.2020. (KJ 8.luku 5 § 2. mom). Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä seurakunnan
kotisivuilla (http://www.ruskonseurakunta.fi/hallinto/tulevat_kokoukset/)
Pöytäkirjantarkastajien merkintä

Sivu 2 / 9

RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja §19 - 34

02.06.2020
3/2020

Kirkkovaltuusto toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (Kv:n
työjärjestys 3 §).
Esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

23 §

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.
Aakkosjärjestyksessä seuraavat ovat Suokivi Johanna ja Suominen Matilda.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Kannisto ja Kalle Tammi.

24 §

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 viety 19.5.2020.
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Esitys:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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25 § Vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
Talouspäällikön esittely:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
lähetti sen tilintarkastajalle, kokouksessaan 18.03.2020 § 18.
BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisön,
JHT-,HT-tilintarkastaja Sinikka Niitynperä antoi 11.05.2020 vuoden 2019
tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Ruskon seurakunnan vuoden 2019
tilinpäätöksen ja siitä annetun tilintarkastuskertomuksen.
Päätös:
Korjataan toimintakertomukseen, kirkkoneuvoston toiminta kohtaan:
kirkkoneuvosto osallistui luottamushenkilöiden ja työntekijöiden koulutustilaisuuteen 14.02.2019.
Musiikin toimintakertomukseen,kohtaan muuta musiikkitoimintaa: kauneimmat
joululaulut-tilaisuudet.
Merkittiin tiedoksi vuoden 2019 tilinpäätös ja siitä annettu tilintarkastuskertomus.

26 §

Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille
Talouspäällikön esittely:
Tilintarkastaja esittää 11.05.2020 annetussa tilintarkastuskertomuksessa
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 01.01. – 31.12.2019.
Tilikauden ylijäämän 118.983,31 euron kirjaamista edellisten tilikausien
yli/alijäämätilille.

Päätös:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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27 § Ruskon seurakunnan strategia vuosille 2020 – 2024
Kirkkoherran esittely:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti pyytää kokouksessaan 12.12.2019 Ruskon
seurakunnan strategian, joka liitetään vuoden 2017 piispantarkastuspöytäkirjoihin, lähetettäväksi tuomiokapitulille toukokuun 2020 loppuun mennessä.
Seurakunta perusti strategiatyöryhmän, joka järjesti luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
strategiapäivän ja workshopin, jossa täydennettiin strategiaa. Tämän jatkoksi piti järjestää
työntekijöiden työpaja 26.3.2020 Milestone Oy:n Elina Aaltolaisen
kanssa, jossa olisi viimeistelty strategia, mutta koronapandemian vuoksi sitä ei voitu järjestää.
Kirkkoherra oli yhteydessä tuomiokapitulin asessori Sari Lehteen, ja päädyttiin siihen, että
kirkkoherra valmistelee strategian tuomiokapitulille lähetettäväksi. Samalla sovittiin poikkeus
oloista johtuen, että valtuusto voi päättää strategiasta, joka lähetetään kapituliin kesäkuun
kokouksen 2.6.2020 jälkeen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi strategian 2020-2024 vietäväksi kirkkovaltuustoon 7.5.2020.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Ruskon seurakunnan
strategian vuosille 2020 – 2024. (strategia liitteenä).

Päätös:
Korjataan sivulla 2 ,7 ja 8 olevat kirjoitusvirheet ja poistetaan s.8 lause: tätä diakoniatyön
vajetta papit ovat paikanneet.
Hyväksytään korjattu, liitteenä oleva Ruskon seurakunnan strategia vuosille 2020 – 2024.

28 § As Oy Ruskonlaakson osakehuoneiston myynti
Talouspäällikön esitys:
As Oy Ruskonlaakson huoneisto B8, 3 h + k + sauna + autokatospaikka,
on ollut vuokrattuna, huoneisto vapautuu 31.05.2020.
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 07.05.2020 § 37 rivitalohuoneiston
myyntiä.
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle As Oy Ruskonlaakson huoneiston
B 8 myymistä kiinteistövälittäjän kautta.
Päätös:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaan.
Annetaan kirkkoneuvostolle valtuudet hyväksyä kauppakirja As Oy Ruskonlaakson
huoneiston B 8 myynnistä.
Liite 2, ei ole julkinen Julk.L§24 , 17

29 § Piispan vaalin maallikkovalitsijoiden valinta
Kirkkoherran esittely:

Turun arkkihiippakunnan piispan virka on tullut avoimeksi, kun piispa Kaarlo Kalliala on
jättänyt eronpyyntönsä piispan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kun piispan virka
on tullut avoimeksi, toimitetaan hiippakunnassa tuomiokapitulin määräämänä aikana
piispanvaali. Vaalissa äänioikeutetut on määritelty kirkkolaissa, KL 23: 16 §. Sen mukaisesti hiippakunnan seurakuntien kirkkovaltuustot (ja seurakuntayhtymissä seurakunta
neuvostot) valitsevat piispanvaalin maallikkovalitsijat. Kustakin seurakunnasta valittavien määrän vahvistaa tuomiokapituli lain määrittelemällä tavalla, KVJ 4: 87 § 3 mom.
Tuomiokapituli on ilmoittanut, että kirkkovaltuustojen tulee nimetä maallikkovalitsijat
1.7.2020 mennessä. Ruskon seurakunnasta valitaan kuusi maallikkovalitsijaa. Valitsijoille ei valita varavalitsijoita. Jos tehtävään valitulle tulee este osallistua vaalikokoukseen,
hän voi äänestää kirjeitse, KVJ 4: 94 § 2 mom.
Oikeus asettaa ehdokas piispanvaaliin on valitsijayhdistyksellä, jonka muodostaa vähintään kolmekymmentä tässä vaalissa äänivaltaista henkilöä, KVJ 4: 90 §.
Piispan vaalin vaalikokoukset pidetään rovastikunnittain, ensimmäinen kierros 5.11.2020
klo 13.00 ja toinen kierros tarvittaessa 3.12.2020 klo 13.00.
Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kuusi
maallikkovalitsijaa piispan vaaliin.

Kirkkoneuvoston esitys: : Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee piispan vaaliin kuusi maallikkovalitsijaa.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Päätös:
Piispan vaaliin valittiin maallikkovalitsijaksi:
Ari-Pekka Kannisto, Johanna Suokivi, Anni Raiko, Marja Kulmala, Sini Virta
ja Veikko Valtonen.

30 § Muut asiat
Rippikoululeirien hinnat
Koronapandemian vuoksi rippikoulujen toteutusta joudutaan kesän 2020
osalta muokkaamaan. Leirijaksot tulevat lyhenemään noin puoleen alkuperäisistä
suunnitelmista. Muutoksista johtuen myös leirijaksojen hinnat tulee tarkistaa.
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 4/2020 leirien hintamuutoksia.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi leirien hinnat 2020
Kesän päivärippikoulu
Ei leirimaksua
Saaristorippikoulu
85 €:a neljän päivän leiri
Purjehdusrippikoulu
90 €:a kolmen päivän leiri.
Pihlavan rippikoulu
68 €:a neljän päivän leiri
Pihlavan syksyrippikoulu
Uusi ryhmä, toteutetaan niille jotka sairauden, karanteenin tai muun syyn vuoksi
eivät pääse osallistumaan kesän leireille alkuperäisen suunnitelman mukaan.
68 €:a kahden viikonlopun leiristä.

Päätös:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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31 § Kauppakirjan hyväksyminen, Tontti 528/3 -tilasta
Talouspäällikön esittely:
Seurakunnan kiinteän omaisuuden luovuttamista koskeva päätös on kirkkolain
mukaan alistettava kirkkohallitukselle. Päätöksen kiinteän omaisuuden luovuttamisesta tekee
seurakunnan kirkkovaltuusto. Seurakunnalla on Päällistönmäen asemakaava-alueella
myyntivalmiina eli lohkottuina ja kunnallistekniikalla varustettuina vapaana
7 omakotitalo-tonttia ja yksi rivitalotontti.
Kirkkoneuvosto on 18.03.2020 pidetyssä kokouksessa § 19 hyväksynyt ostotarjouksen
Päällistönmäen Tontista 528/3 RN:o 5:33, kiinteistötunnus 704-404-5-33
hintaan 43.264 euroa.
Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön allekirjoittamaan kauppakirjan Tontista
528/3. Kauppakirja on kokouksessa nähtävänä.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy kauppakirjan Päällistönmäen
Tontista 528/3 RN:o 5:33, kiinteistötunnus 704-404-5-33 ja alistaa päätöksen
Tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaan.

32 § Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuuston seuraava kokous on torstaina 17.9.2020.
Kirkkovaltuusto antoi kirkkoneuvostolle tehtäväksi sisäisen valvonnan
ohjeistuksen laatimisen.

33 § Valitusosoitus
Liitetään pöytäkirjaan.
34 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.52.

_________________________________
Antero Lähteenmäki, puheenjohtaja

____________________________
Päivi Viirros, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
________________________________
Ari-Pekka Kannisto

_____________________________
Kalle Tammi

Sivu 8 / 9

RUSKON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja §19 - 34

02.06.2020
3/2020

Sivu 9 / 9

