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Aika
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Kontiolahden seurakuntatalo

Läsnä

Jukka Reinikainen
Anneli Parkkonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Pertti Haanranta
Minna Kuusela
Pirkko Möntti
Teppo Pitkänen
Tuula Poutanen

varajäsenenä
Jertta Harisen tilalla

Anne Romppanen
Jari Siippola
Mauri Tikkanen
Kirsti Toivanen
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Eila Sarkkinen
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kirkkovalt.varapuheenjohtaja
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J kka Rein ainen
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Asko Väätäinen
sihteeri
/

Kontiolahdessa 19.3.2015

Minna Kuusela
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävillä

‘

7 Pirkko Mönttj’

Kontiolahden seurakunnan kirkkoherranvirastossa
20.3. 21.4.2015 klo 9.00 14.00.
—

—
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Kontiolahden seurakunta

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvoston kokous 1 / 2015

18.

§ Älkuhartaus
Aihe: Yhteisvastuukeräys 2015 videoesitys
kirkkoherra Jukka Reinikainen
Virsi 59: 1-5.
-

19.

§ Kokouksen avaus
Kirkkoneuvosto
Puheejohtaja avaa kokouksen.

20.

§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4,1
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
KJ 9:1
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto
kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenj ohtaj alle.
Kokouskutsu on postitettu jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle 13.3.2015.
Kirkkoneuvosto:
Todetaan läsnäolijat ja lukumäärä.
Esitys:
Puheenjohtaja
Todetaan läsnäolijoiden määrä; puheenjohtajan lisäksi puolet jäsenistä läsnä.
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien nirnikirjaimet:

21.

§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvosto:
Esitys:
Puheenjohtaja:
Kokouksissa pöytäkirj an tarkastajat nimetään läsnäolijoista aakkosjärjestyksessä
vuorollaan. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Vuorossa Minna Kuusela ja Pirkko Möntti.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

22.

§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto:

Esitys:
Puheenjohtaja:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

23.

§ Kolehtisuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2015
Kirkkoneuvosto 4.2.2015 (10.)
Vuoden 2015 kirkkokolehdit
Kirkkoneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessa kolehtisuunnitelman
ja hyväksyi sen ehdolla, että kolehtisuunnitelmaan sisältyvät vapaat
kolehtikeräykset, neljä kohdetta seurakunnan päätettäväksi, otetaan käsiteltäväksi
seuraavassa kokouksessa.
Kirkkoneuvosto:
Jari Siippola saapui kokoukseen asian käsittelyn alussa klo 17.25.
Esitys: Puheenjohtaja
Asia otetaan syksyllä esille vuoden 2016 kolehtisuunnitelman yhteydessä
tulevat kohteet.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

24.

§ Lapsivaikutusten (LAVA) arvointi päätöksiin, seurakunnan yhdyshenkilön nimeäminen
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa otettiin vuoden 2015 alusta käyttöön
lapsivaikutusten arviointi lakisääteisenä osana kirkollisten viranomaisten päätösten
valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointia tehdään jo monessa seurakunnassa. Se on
parhaimmillaan osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin
työntekijöille että luottamushenkilöille. Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen
ns. lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten arvioinnin
tekemisessä.
Kirkkoneuvosto:
Esitys:
Puheenjohtaja
Esittää, että edustajaksi nimetään kasvatusasiain johtokuntaan valittu kirkkoneuvoston edustaja Anne Romppanen.
Seurakunnan työntekijöiden edustajana toimii kasvatustyöstä vastaava, viran
sijainen teologi Ville Hassinenja 1.9.2016 alkaen Kati Nissi.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

25.

§ Kouvolan kirkkopäiville osallistujien lähettäminen
Kirkkopäivät pidetään Kouvolassa 22.5. 24.5.2015. Ohjelma on julkaistu
osoitteessa www.kirkkopaivat.fi/ohj elma.
Osanottoliput pe la 90,00 €, yhden päivän lipun hinta 50 €.
Majoitus- ja kuljetusmaksut hinnoiteltu erikseen.
—

—

Matka/Vekan bussikulj etukset järjestetään Kouvolaan viittä eri reittiä pitkin eri
puolelta Suomea sopivasti perjantai-iltapäiväksi ja takaisin sunnuntaina.
Hotellimajoitus on Kouvolassa rajallinen, joten Kirkkopäivä-vieraille on
järjestetty hotellimajoitusmahdollisuudet myös Lahteen, Kotkaan ja
Lappeenrantaan. Matka Vekan bussireiteillä saapuville on näistä hotelleista
edestakainen kuljetus Kouvolan kirkkopäivätapahtumiin aamuin illoin.
Kirkkoneuvosto:
Esitys:
Puheenjohtaja
Kirkkopäiville ovat ilmoittautuneet kirkkovaltuuston jäsen Tuula Poutanen
ja kanttori Anne Laakso-Viholainen jumalanpalvelus- ja musiikkityön
johtokunnasta ja vuoden 2015 hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaan
Asko Väätäinen, lisäksi Jari Kainulainen ja Eila Arveli.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytikirjan tarkastajien nirnikirjaimet:

26.

§ Arviointiryhmän johtosäännön käsittely
Kirkkohallituksen yleiskirje no 17 / 2014

14.8.2014

Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt arvioinnin johtokunnan
mallisäännön. Seurakunnat voivat halutessaan perustaa arvioinnin johtokunnan.
Arvioinninjohtokunta soveltuu parhaiten suuriin seurakuntatalouksiin, joissa
toiminta on laajaa ja taloudelliset vastuut monitahoisia. Johtokunnan jäseniltä
edellytetään keskimääräistä parempaa seurakuntien toiminnan ja talouden
tuntemusta. Johtokunta voidaan perustaa tarvittaessa myös pienemmissä
seurakuntatalouksissa. Koska kysymyksessä on mallisääntö, voi seurakuntatalous
muokata sitä paremmin omiin tarpeisiin sopivaksi.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää johtosäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Johtokunnan kokoonpano on puheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä neljä
varaj äsentä.

Esitys:

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
27. § Seurakuntatalon peruskorj aukseen tilaajan valvoj an valitseminen
Kontiolahden seurakuntatalon peruskorjaukseen haetaan tilaajan edustajaa,
jonka tehtävänä on käynnistää peruskorjauksen suunnitteluun liittyvät valmistelut
ja olla mukana peruskorjauksessa tilaajan määräämänä valvojana.
Kohteeseen haettiin julkisten hankintojen Hilma:n sivuston kautta ilmoittautujia,
jotka halusivat saada tarjouspyynnön, ns. rajoitettu menettely. Ilmoittautujia oli
kaikkiaan seitsemän ja tarjouspyynnöt lähetettiin kuudelle tarjoaj alle.
Tarjouspyynnöstä ilmoitettiin alustava tehtäväluettelo ja hyväksytty tarjous on
halvin hinta. Matkakustannukset on sisällytettävä hintaan.
Määräaikaan 6.3.20 15 mennessä saatiin viisi tarjousta, jotka olivat seuraavat
Tarjoukset olivat seuraavat:
EK-Tiimi Oy
ISS Proko Oy
Protiimi Oy
Rampol CM Oy
Suomen Rakennusterveyspalvelu Oy, sähköposti
Sisäilmatalo Oy

25.500,00
25.350,00
24.500,00
46.000,00
52.525,30
ei tarjousta.

Kirkkoneuvosto:
Esitys:

Puheenjohtaja
Kirkkoneuvostossa 4.2.2015 (15. §) nimetty seurakuntatalon korj austyöryhmä
päätti esittää, että valvojaksi hyväksytään tarjouspyynnön mukaisesti
Protiimi Oy:n tarjous, joka on hinnaltaan halvin 24.500,00 €.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkitjan tarkastajien nimikirjaimet:

28.

§ Vuoden 2014 tasekirjan käsittely ja esittäminen tilintarkastajille
KJ 9:6
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudestaja
toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana.
Toimintakertomuksen on esitettävä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista,
joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on annettava
seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta.
fGrkkoneuvoston ohjesääntö 11

§

1) selvitys srk:n hallintoelinten kokoonpanosta ja toiminnasta;
2) tilastot srk:n väestössä tapahtuneista muutoksista;
3) sselostus tilastotietoineen seurakuntatyöstä:
4) selostus srk:n huomattavista rakennus- ja kunnostustöistä;
5) selostus seurakunnan omaisuuden ja talouden hoidosta
kirkkoneuvoston arvio seurakunnan talouden kehityksestä ja
tiedot seurakunnan merldttävimmistä suunnitelmista ja niiden aiheuttamasta rahoitustarpeesta;
6) ilmoitus srk:n vakuutuksista, sekä
7) selostus kirkkovaltuuston tärkeimpien päätösten täytäntöönpanosta.

Kontiolahden seurakunnan taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Valmistuneessa
tilinpäätöksessä toimintatuotot (ilman metsätuloja) lisääntyivät mm. julkisten
avustustenjohdosta, toiminta-kulut lisääntyivät n. 9 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Suurimmat lisäykset johtuivat henkilöstömenojen kasvusta, asiantuntijoiden
selvitystyöstä ja metsätaloudessa hakkuukauden päätyttyä tehty perusparannustyöt.
Verotulot kaikkiaan 2,6 milj.€ toteutuivat taloussuunnitelman mukaisesti, verotulot
budjettiin nähden ylittyivät 4,5 % ja edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä 53.695 €.
Talousarvio vuodelle 2014 laadittiin -292.300 € alijäärnäiseksi. Lisäksi talousarvioon
tehtiin muutoksia, menojen lisäyksiä tilivuoden aikana 45.000 € ja investointi
menoihin 40.000 €, yhteensä 85.000 €. Lisäykset johtuivat pääasiassa kiinteistö
toimen yllättävistä korjausmenoista.
Talousarvion budjettiin nähden toimintamenot toteutuivat 97 %.
Talouden hyvään tasapainoon on vaikuttanut tehtäväalueista vastaavien toimesta
tehokas seuranta ja yksittäinen tarve ratkaista toteuturnahetkellä.
Menojen säästöt johtuivat virkavapauksien johdosta ja yksittäisten tapahtumien
peruuntumisesta seurakunnan toiminnassa ja osittain menojen siirtämisestä
seuraavaan vuoteen, mm. hautaustoimen maisemoinnin toteutus.
Investoinnissa suurin hanke oli leirikeskuksen alasalin ja takkatupa-rantasaunan
peruskorjaus, yhteensä 97.182 €.
Hankkeet toteutettiin tulorahoituksella ja edellisten vuosien rahoitussäästöillä.
Kirkkoneuvosto:

Esitys:
Puheenjohtaja:
Tilikauden alijäämäksi tuli 88.557,93 €.
Esittää valmistuneen tasekirjan hyväksymistä ja sen luovuttamista tilintarkastajille.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Föytäldrjan tarkastajien nimikiijaimet:

/fl

29.

§ Seurakunnalle tilintarkastajan hakeminen vuosille 2015 2018
-

Kirkkohallituksen yleiskirje 31/2014
Kirkkoneuvosto:
Esitys:
Puheenjohtaja
Lähetetään tarjouspyyntö tilintarkastustoimistoille.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

30.

§ 1 kappalaisen viransijaisen palkasta päättäminen
Kuopion tuomiokapitulin tiedote no 329 26.2.20 15
Pastori Ville Hassinen määrätty viransijaiseksi 1.3.2015 31.8.2016.
Palkkaus vaativuusryhmän 602, peruspalkka 3.109,4$ € kk, lisäksi mahdolliset
vuosisidonnaisuuslisät.
—

Kirkkoneuvosto:
Esitys:
Puheenjohtaja
Esittää hyväksyttäväksi viran palkkaus vaativuusryhrnän 602:n mukainen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

31.

§ Muut asiat
Kolehtisuunnitelman käsittely 23. otettiin uudelleen käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvosto:
Päätös:
Todettiin, että kolehtisuunnitelma oli käsitelty 4.2.2015 pidetyssä kokouksessa,
jossa kaikki vapaat kolehdit oli merkitty kolehtisuunnitelmaan.

Päytäkiija tarkastajen nimikirjairnet:

32.

§ Ilmoitusasiat
*

Kuopion tuomiokapitulin tiedote no 329 26.2.2015
Kuopion tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen Kontiolahden
seurakunnan 1 kappalaisen viran hoitamiseen ajalla 1.3.2015—3 1.8.2016.
Kontiolahden seurakunta päättää palkasta.
KL 24:14,1 4) kohdan nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta oikaisu
vaatimuksella tai valittamalla.
Piispa Jari Jolkkonen

*

Lakimiesasessori Tuija Alatalo

Kuopion tuomiokapitulin tiedote no 325 26.2.20 15
Pastori Kati Nissille myönnetty virkavapaus 4.8.20 15 —3 1.8.2016.

33.

*

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkosen kirje luettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.

*

Suomen Merimieskirkon kiitoskirje taloudellisesta tuesta v. 2014.

*

Kirkkopalvelut ry:n tiedote: Luottamushenkilöiden tapaaminen Kouvolan kirkkopäivillä.

*

Luottamushenkilöiden tehtävään siunaarninen Lehmon seurakuntakodissa
22.3.2015 klo 13.00. Kirkkokahvit ja päivätilaisuus.

*

Seuraavat kokoukset 29.4.2017 klo 17.00.

§ Kokouksen päätös
Pöytäkirjan tarkastus taloustoimistossa 19.3.2015. Pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Kontiolahden seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.3. 21.4.2015
klo 9.00 14.00 välisenä aikana.
—

-

Puheenjohtaja ilmoitti, että KL 25 § :n mukainen valitusosoitus on jaettu ja liitetään
pöytäkirjan liitteeksi.
Loppuvirsi 50: 1,2,6.
Ilmoitus kokouksen tarkistetun pöytäkirjan nähtävilläolosta ollut Kontiolahden

seurakunnan seurakuntatalon ulkoilmoitustaululla ajalla 20.3.
Todistaa Kontiolahdessa 22.4.2015
Jukka Reinikainen
kirkkoherra
Pöytäidijan tarkastajien nimikiijaimet:

—

21.4.2015.

