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21
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07.
22
Kokouksen laillisuus
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 KJ 9:1).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2:5 mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen,
kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa

(KJ 9:2,2).
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
23
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7:4).
Esitys: Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien esteet sekä
varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
24
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Lammassaari ja Tuula Peura-Salmela.
25
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Maarit Lammassaari ja Tuula Peura-Salmela.
26
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
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27
Pihlajaharjun leirikeskuksen asettaminen myyntiin
KN8/2019: Seurakunnan taloudellinen tilanne on haastava. Verotulojen täydennysavustuksen
laskentatavan muututtua vuodesta 2018 alkaen on seurakunnan verotulojen täydennysavustusten määrä laskenut 50.000 € – 80.000 € edellisten kymmenen vuoden avustusten keskiarvoon
verrattuna. Verotulojen täydennysavustuksen lasku ja samanaikainen kirkollisverotulojen lasku
jäsenmäärän jatkuvasti vähentyessä jäsenistön ikärakenteen ja muuttotappion vuoksi on aiheuttanut talouden sopeuttamistarpeen. Taloutta on sopeutettu pienemmillä toimenpiteillä jo useamman vuoden ajan, mutta tulevaisuudessa ne eivät ole enää riittäviä, jotta saataisiin talous tasapainoon. Johtoryhmän kokouksessa 30.10.2019 käsiteltiin talouden sopeuttamistoimia, joista
yhtenä keinona johtoryhmä esitti Pihlajaharjun leirikeskuksen myymistä huutokaupalla.
Pihlajaharjun leirikeskuksen haasteena ovat ylläpitokustannukset ja kiinteistöön liittyvät investointipaineet. Pelkästään leirikeskuksen ylläpito aiheuttaa vuosittain seurakunnalle vajaan
30.000 € nettotappion. Ikäluokkien pienentyessä entisestään oma käyttö on jo vähentynyt ja
vähenee jatkossakin, jolloin leiripalvelut voi olla järkevää ostaa muualta. Leirikeskus vaatisi ainakin majoitusrakennuksen osalta investointeja, jotta sitä voitaisiin vielä käyttää leiritoimintaan,
ja niihin ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole varaa.
Pihlajaharjun leirikeskus sijaitsee Luiminkajärven rannalla n. 11 km:n päässä Ranuan keskustasta. Leirikeskuksen 2,8038 ha tila 683-402-4-7 rajoittuu hiekkarantaan. Tilalla sijaitsevat päärakennus, majoitusrakennus, rantasauna, suurkota, kaksi liiteriä ja varastorakennus.
Vuonna 2001 rakennetun päärakennuksen kerrosala on n. 215,6 m2 ja vuonna 1972 rakennetun
majoitusrakennuksen kerrosala on n. 189,2 m2. Rantasaunan kerrosala on n. 43,5 m2 ja se on
rakennettu vuonna 1970. Leirikeskuksen suurkota liitereineen rakennettiin vuonna 2003 ELYkeskuksen ympäristöhankkeena. ELY-keskukselta on saatu elokuussa 2019 lausunto siitä, ettei
ole estettä kodan myymisestä seurakunnan lukuun leirikeskuksen myynnin yhteydessä.
Leirikeskukseen on teetetty toukokuussa 2019 kuntoarvio, jonka on toteuttanut Insinööritoimisto
Lapikas Oy:n rakennusinsinööri Aslak Riippa.
KN8/2019 Esitys (talousp.): Asetetaan Pihlajaharjun leirikeskus tila 683-402-4-7 rakennuksineen sekä irtaimistoineen myyntiin huutokaupalla. Myytävä irtaimisto inventoidaan ja arvioidaan
tarkemmin ennen huutokauppailmoituksen toimeksiantoa. Tehdään toimeksianto asiasta huutokauppaa varten alkuvuonna 2020. Liitetään Insinööritoimisto Lapikas Oy:n tekemä kuntoarvioraportti toimeksiantoon. Myynti-ilmoitukseen tehdään maininta siitä, että myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Huomioidaan leirikeskuksen mahdollinen myynti jo
vuoden 2020 talousarviossa.
Rauno Kuha teki Kullervo Palovaaran kannattamana vastaesityksen, että leirikeskuksen myyntiä varten tulee tehdä rauhassa ja riittävän pitkällä ajalla lisäselvityksiä ja laskelmia muista vaihtoehdoista ja niiden kustannuksista. Käytiin laajemmin keskustelua useammasta eri vaihtoehdosta ja niiden vaatimista lisäselvityksistä. Keskustelussa todettiin, että koko kirkkoneuvosto on
yksimielisesti Rauno Kuhan vastaesityksen kannalla. Talouspäällikkö muutti esityksensä Rauno
Kuhan vastaesityksen mukaisesti.
KN8/2019 Päätös: Hyväksyttiin muutettu päätösesitys ja asia pantiin asia pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi.
Leirikeskuksesta on tehty kokouksen KN8/2019 jälkeen monenlaisia lisäselvityksiä. Leirikeskusta on tarjottu vuokrattavaksi Booking.com sivustojen kautta kesäkuusta 2020 lähtien. Lisäksi
on helmikuusta 2020 alkaen etsitty kunnan kehittämispäällikkö Riikka Tuomivaaran välityksellä
mahdollista ulkopuolista matkailuyrittäjää vetämään leirikeskuksen vuokraustoimintaa, mutta
kumpikaan em. vaihtoehdoista ei ole tuottanut tulosta leirikeskuksen tehokkaampaan vuokraustoimintaan, jonka avulla leirikeskuksesta luopumista olisi voinut vielä harkita pidempään.
Seurakunnan oma rippileiritoiminta on jo siirretty leirikeskuksesta toisaalle ja muutoinkin oma
käyttö ja ulkopuolinen vuokraustoiminta on leirikeskuksessa hyvin vähäistä. Kun kiinteistön
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ylläpidosta aiheutuu seurakunnalle jatkuvasti kuluja ja käyttö on vähäistä, olisi se järkevää asettaa myyntiin huutokaupalla.
Kesäkuussa 2020 leirikeskusta kuvattiin sekä sisätiloista että ulkoa dronen avulla, jotta saatiin
mahdolliseen vuokraustoimintaan tai myyntiin hyviä kuvia ja videomateriaalia, joita hyödynnetään myynti-ilmoituksessa. Talouspäällikkö oli yhteydessä Mezzoforte Oy, Huutokaupat.com
palveluun Heikki Savilaaksoon leirikeskuksen asettamisesta myyntiin. Luonnos leirikeskuksen
myynti-ilmoituksesta käydään läpi kokouksessa ja myyntiajaksi ilmoitukseen määritellään 60
päivää. Koska asiasta voi kokouksessa nousta kysymyksiä Huutokaupat.com palvelun käyttämisestä, on Savilaakso kutsuttu etäyhteydellä Teams:n välityksellä kokoukseen tämän pykälän
esittelyvaiheeseen.
Esitys (talousp): Asetetaan Pihlajaharjun leirikeskus tila 683-402-4-7 rakennuksineen sekä irtaimistoineen myyntiin huutokaupalla Huutokaupat.com -palvelun kautta ilman aloitushintaa siten, että myyntiaika on 60 päivää. Talouspäällikkö valtuutetaan tekemään toimeksiantosopimus
asiasta huutokauppaa varten Mezzoforte Oy:n kanssa Huutokaupat.com-palvelusta. Liitetään
Insinööritoimisto Lapikas Oy:n tekemä kuntoarvioraportti toimeksiantoon. Myynti-ilmoitukseen
tehdään maininta siitä, että myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Päätös: Hyväksyttiin.
28
Ohjausryhmän asettaminen talouden tasapainotustyöhön
Seurakunnan taloudellinen tilanne lähivuosille ja kolmen edellisen vuoden selkeästi alijäämäiset
tulokset (vuosi 2018 -30.839 euroa, vuosi 2019 -108.619 euroa ja vuosi 2020 -35.810 euroa)
ovat erittäin huolestuttavia ja vaativat pitkän tähtäimen suunnitelmaa talouden tasapainoon
saattamiseksi. Seurakunnan tilintarkastajan Rauno Lohen kirje kirkkoneuvostolle toimenpiteisiin
ryhtymiseksi talouden tasapainottamiseksi on liitteenä 2.
Seurakunnan talousarviossa 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa 2022-2023 kolmen vuoden yhteenlaskettu alijäämä on lähes 84.000 euroa alijäämäinen, vaikka suunnitelmajaksolla on
metsätuottoja 152.000 euroa. Lohen esityksenä on kymmenen vuoden talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen, joka perustuu yhteisesti päätettyyn visioon Ranuan seurakunta 2030.
Suunnitelman tulee olla realistinen ja siinä uudelleenarvioidaan koko seurakunnan toiminta ja
siinä tulisi huomioida mahdollinen yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa.
Pitkällä aikavälillä seurakunnan talous ei ole vakaalla pohjalla. Vuosittain talousarviota suunniteltaessa pohditaan kunkin työntekijän asemaa, työaikaa ja tarvetta. Tämä aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta. Kun suunnitelmakausi on riittävän pitkä, voidaan siinä huomioida eläköitymisen vaikutukset eri työaloilla ja suunnitelmasta tulee selvitä virkojen ja työsuhteiden lukumäärä ja niiden täyttäminen sekä mahdolliset osa-aikaisuudet. Lisäksi suunnitelmassa voidaan
ottaa kantaa seurakuntasalin / kirkkoherranviraston uudisrakentamisen mahdollisuudesta, sen
rahoituksesta ja seurakunnan taloudellisista voimavaroista.
Jotta talouden sopeuttamistyö saadaan käyntiin vuoteen 2030 ulottuvan suunnitelman laatimiseksi, valitaan pelkästään luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä työstämään asiaa yhteistyössä ulkopuolisen selvitysmiehen kanssa. Ohjausryhmään kuuluu kummastakin valtuustoryhmästä yhtä monta luottamushenkilöä. Jotta ohjausryhmä on ketterä toimiessaan, on sen
koko rajattava suhteellisen pieneksi. Ohjausryhmä on luonteeltaan toimikunta, jollaisen asettaminen perustuu KJ 9:4: ”Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden
tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää
kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.”
Selvitysmiehen valinnasta kirkkoneuvosto tekee päätöksen seuraavassa kokouksessaan
15.3.2021 saatujen tarjousten perusteella ja valitulle selvitysmiehelle annetaan valtuudet tunnustella seurakunnan puolesta toisten seurakuntien kanssa mahdollista yhteistyötä. Selvitysmiehelle ei kuitenkaan voida antaa valtuuksia tehdä sopimuksia seurakunnan puolesta, koska
sopimusten ja muiden oikeustoimien tekeminen seurakunnan puolesta on kirkkoneuvoston
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tehtävä (KL 10. luku 1 §, 1. mom., 5. kohta). Tarjouspyyntö selvitysmiehen tehtävästä on lähetetty kolmelle henkilölle: seurakunnan tilintarkastaja Rauno Lohelle, Kirkkopalveluiden kehittämiskonsultti Sami Lahtiluomalle sekä Pasi Peranderille, jolla on toiminimi konsultointiin ja koulutustoimintaan ja joka on aiemmin toiminut kirkkohallituksen talousosastolla ja on nykyisin Hyvinkään seurakunnan talousjohtajana.
Ohjausryhmän ja selvitysmiehen yhteistyön tuloksena syntyvä vuoteen 2030 ulottuva suunnitelma aikatauluineen tulisi johtoryhmän kaavaileman aikataulun mukaan valmistua kuluvan vuoden syyskuun puoleen väliin mennessä, jotta sen vaikutukset ehditään huomioimaan jo seuraavassa talousarviossa.
Esitys (khra, talousp.): Kirkkoneuvosto valitsee ohjausryhmään kummastakin valtuustoryhmästä
2-4 luottamushenkilöä. Kirkkoneuvosto valitsee tarjousten perusteella ulkopuolisen selvitysmiehen seuraavassa kokouksessaan.
Kirkkoneuvostossa keskusteltiin ja linjattiin tarkemmin selvitysmiesehdokkaille jo aiemmin lähetettyä tarjouspyyntöä, johon lisättiin tarkennuksia. Tarjouksiin tulee selvitysmiesehdokkaiden
merkitä työsuunnitelma siitä, miten selvitystyö on tarkoitus toteuttaa sekä lisätä referenssit, jotka
molemmat vaikuttavat tarjouksen valintaperusteisiin kokonaishinnan lisäksi.
Päätös: Valittiin ohjausryhmään kuusi jäsentä: Sirkka Illikainen, Anitta Jaakola, Rauno Kuha
Kullervo Palovaara, Eija Ruonala ja Terhi Salmela. Lisäksi sovittiin, että talouspäällikkö lähettää tarkennetun tarjouspyynnön samoille selvitysmiesehdokkaille kuin aiemminkin ja sovittiin,
että päätös selvitysmiehen valinnasta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 29.3.2021.
29
Tiedoksiantoasiat
Esitys (khra, talousp): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
1. Seurakunnan tilastoraportti 1.1.-31.12.2020 on liitteenä 3. Jäseniä vuoden 2020 lopussa
seurakunnassa oli 3.299 henkeä. Vuoden aikana kastettuja oli 22 ja kuolleita 65 henkilöä ja
muuttoliike oli 32 henkeä tappiollinen.
2. Seurakunnan tuloslaskelma 1.1.-31.12.2020 on liitteenä 4. Tilikauden 2020 alijäämää oli
35.810 euroa, kun alijäämää talousarviossa oli 97.710 euroa ja edellisvuonna 108.620 euroa. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 4,4 prosenttiyksiköllä ollen 553.400 euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 51,4 prosenttiyksikköä ollen 74.530 euroa johtuen pääosin metsätuloista ja kasvaneista maksutuotoista. Toimintakulut laskivat 1,0 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ollen 737.830 euroa.
3. Ranuan kunnan rakennustarkastaja Risto Niemelä on lähettänyt 15.2.2021 ilmoituksen naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta koskien Rantatontti tilan 2-636
(Rantatie 12) rakennuksen eli Puuhapirtin purkamista, joka on seurakunnan naapurissa.
Seurakunta ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeen johdosta.
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2021 Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain
muutoksista.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
30
Muut asiat
Keskusteltiin ehtoolliskäytännöistä, etätöistä ja työajoista.
Pöytäkirjamerkintä: Anitta Jaakola poistui kokouksesta klo 18.56 30 § käsittelyn aikana.
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Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset
Esitys (khra): Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 15.3.2021 klo 17,
maanantaina 29.3.2021 klo 17 ja maanantaina 3.5.2021 klo 17 pappilan kerhohuoneessa.
Päätös: Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 29.3.2021 klo 17 ja maanantaina 3.5.2021 klo 17. Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa.
32
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 3.3.– 17.3.2021 lukuun ottamatta KL 25:8 ja JulkiL 6:24 lueteltuja salassa pidettäviä asioita. Ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 2.3. – 17.3.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
33
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 5 on kirkkoneuvoston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen 5 mukaisena (liitetään pöytäkirjaan).
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
34
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07. Laulettiin virsi 566.

