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19.10.2020

KIRKKOVALTUUSTO
Aika

maanantai 19.10.2020 klo 17

Paikka

Ranuan seurakuntatalon sali, Pappilantie 11 A 1

Läsnä

Jaakola Anitta
Ilvesluoto Suvi
Karjalainen Sulo
Kela Pirkko
Kuha Rauno
Mikkola Anni
Raivio Timo
Ruonala Eija
Salmela Terhi
Sarajärvi Hilkka
Savolainen Juhani
Sääskilahti Toivo

puheenjohtaja

Muut

Kallioranta Pentti
Hannula Kati

kirkkoneuvoston pj., khra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Illikainen Sirkka
Palovaara Kullervo
Peura-Salmela Tuula
Sarajärvi Jonna
Tarujärvi Viola
Waaraniemi Marjo-Riitta
Österberg Eero

varapuheenjohtaja

varajäsen
varajäsen
varajäsen

varajäsen

Ennen kokouksen avaamista kirkkoherra johti alkurukouksen.
45
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.
46
Kokouksen laillisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5, 1. mom.).
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. (KJ 8:5, 2. mom.)
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Kirkkovaltuuston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen
asialuettelon, on asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 7.10.2020
ja pidetään nähtävillä 19.10.2020 saakka. Kokouskuulutus ja kokouskutsu
asialuetteloineen on lähetetty sähköpostitse kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille 7.10.2020.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
47
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.
48
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Terhi Salmela ja Juhani Savolainen.
49
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin äänten laskijoiksi Terhi Salmela ja Juhani Savolainen.
50
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Tiedoksiantoasiana käsitellään kirkkovaltuuston seuraava kokousaika
57 §, muilta osin hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
51
Vuoden 2021 talousarvioavustukset lähetysjärjestöille, Kirkon Ulkomaanavulle ja muille
kirkollisille järjestöille
KN 6/2020: Liitteenä 33 on luettelo avustusta hakeneista, vuoden 2020
avustusmäärärahat sekä esitys vuodelle 2021.
Lähetysjärjestöjen avustusten osalta esitys on lähetystyöryhmän
kokouksessaan 1.10.2020 esittämän linjauksen mukainen.
pöytäkirjantarkastus TS / JS
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Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021
avustukset myönnetään liitteen 33 mukaisesti. Liite säilytetään
kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä.
Talousarvioavustukset lähetysjärjestöille (liitteen kohdat 1 - 6) ja Kirkon
Ulkomaanavulle (liitteen kohta 7) olivat liitteen 33 mukaisesti kirkkoherran
esityksessä vuodelle 2021 yhteensä 12.200 €, mikä vastaa 2 % kyseisen
vuoden verotuloarviosta. Vuodelle 2020 on vastaavasti hyväksytty
lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun talousarvioavustusten
yhteissummaksi 10.600 €, mikä vastaa 2 % kuluvan vuoden verotuloarviosta.
Kullervo Palovaara teki vastaesityksen, että avustus lähetysjärjestöille ja
Kirkon Ulkomaanavulle (liitteen kohdat 1 - 7) vuodelle 2021 on 90 % vuoden
2020 avustusten yhteenlasketusta euromääräisestä summasta, jolloin niille
vuoden 2021 talousarvioavustusten määräksi tulee yhteensä 9.540 €.
Palovaaran esitystä kannattivat useat kirkkoneuvoston jäsenet. Esittelijä
muutti esityksensä vastaesityksen mukaiseksi.
Muilta osin liitteen 33 (kohdat 8 - 14) talousarvioavustukset esitetään
hyväksyttäväksi alkuperäisen esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston
päätös:
Kirkkoneuvosto
esittää
yksimielisesti
kirkkovaltuustolle, että talousarvioavustukset vuodelle 2021 myönnetään
muutetun esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaiset
avustussummat päivitetään liitteeseen 33.
Kirkkovaltuuston hyväksymät summat merkitään kirkkovaltuuston liitteeseen
6, joka liitetään kirkkovaltuuston pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
52
Partiolippukunta Kielaat ry:n avustusanomus vuodelle 2021
KN 6/2020 96 §: Partiolippukunta Kielaat ry anoo 23.9.2020 päivätyllä
lippukunnan sihteerin allekirjoittamalla hakemuksella vuodelle 2021 avustusta
20 € / lippukunnan jäsen. Lippukunnalla on 51 jäsentä, joista alle 18 vuotiaita
jäseniä on 35. Lisäksi lippukunta anoo käyttöönsä seurakunnan Pihlajaharjun
leirikeskusta kahden viikonlopun ajaksi. Avustushakemus on liitteenä 34. Liite
säilytetään kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta
myöntää partiolippukunta Kielaat ry:lle vuodelle 2021 talousarvioavustuksen
20 € / jäsen, yht. 1 020 € ja antaa Pihlajaharjun leirikeskuksen veloituksetta
lippukunnan käyttöön vuonna 2021 kahden viikonlopun ajaksi talvikauden
ulkopuolella. Leirikeskuksen muusta käytöstä peritään hinnaston mukaiset
käyttökorvaukset.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
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Avustushakemus (KV5/2020 liite 7) liitetään kirkkovaltuuston pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
53
Ranuan Kehitysvammaisten tuki ry:n avustusanomus
KN 6/2020 97 § Ranuan Kehitysvammaisten tuki ry anoo 6.10.2020 päivätyllä,
yhdistyksen sihteerin allekirjoittamalla hakemuksella Ranuan seurakunnalta
300 € tukea toimintaansa. Avustushakemus on liitteenä 35. Liite säilytetään
kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta
myöntää Ranuan Kehitysvammaisten tuki ry:lle 300 € avustuksen vuoden
2021 talousarviomäärärahoista.
Pöytäkirjamerkintä (KN 6/2020): Eero Österberg poistui esteellisenä 97 §
käsittelyn ja päätöksen ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Avustushakemus (KV5/2020 liite 8) liitetään kirkkovaltuuston pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
54
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja matkakorvaukset kokouksiin
vuodelle 2021
Vuonna
2020
maksetaan
kokouspalkkioita
kirkkovaltuuston
ja
kirkkoneuvoston kokouksista 30 € / kokous, kirkkoneuvoston nimeämien
työryhmien kokouksista 25 € / kokous. Puheenjohtajalle ja sihteerille
maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston kokouksista.
Matkakorvaukset kokouksiin on maksettu kirkon virka- ja työehtosopimuksen
(KirVESTES) matkustussäännön mukaan ilman päivärahoja.
Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2021 on seuraava:
Hallintoelin
1. Kirkkovaltuusto
2. Kirkkoneuvosto
3. Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä
•
•

palkkio
30 € / kokous
30 € / kokous
25 € / kokous

matkakorvaukset kokouksiin maksetaan kirkon virkaehtosopimuksen
matkustussäännön mukaan ilman päivärahoja
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lähettämiin koulutus- ja
kokoustilaisuuksiin osallistuville luottamushenkilöille maksetaan
matkakorvaukset ja päivärahat kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti
tehdyn matkalaskun perusteella
pöytäkirjantarkastus TS / JS
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•
•

ansionmenetyskorvauksia ei makseta
puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 % korotettuna
kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista.
Esitys (khra, talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi yllä esitetyn palkkiosäännön.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä: Pidettiin kokoustauko 55 pykälän aikana klo 17.12-17.15.
55
Janne Niemelän vapauttaminen luottamustoimesta sekä uuden varajäsenen
valitseminen kirkkoneuvostoon
Kirkkovaltuuston
Yhteinen
seurakuntamme
–valitsijayhdistyksen
ehdokaslistan kutsumisjärjestyksessä viides varajäsen, kirkkoneuvoston
varajäsen Janne Niemelä on menettänyt KL 23:2, 1 mukaisen
vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustoimeen. KL 23:4, 1 perusteella
hänet vapautetaan luottamustoimestaan.
KL 23:6,1: Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka
on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston
jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun
luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen
luottamushenkilö on.
Päätös luottamustoimesta vapauttamisesta sekä uuden varajäsenen
valitsemisesta kirkkoneuvostoon Toivo Sääskilahden henkilökohtaiseksi
varajäseneksi on kirkkovaltuuston asia, koska kirkkovaltuusto (KV 1/2019 8 §)
on valinnut Janne Niemelän tehtävään kirkkoneuvoston toimikaudeksi 2019 2020. Kirkkoneuvostossa ei tehdä esitystä henkilöstä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
vapauttaa Janne Niemelän luottamustoimestaan ja valitsee kirkkoneuvoston
jäljellä olevalle kaudelle Toivo Sääskilahdelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Valinnassa on otettava huomioon, mitä KL 23:8 säädetään naisten ja miesten
osuudesta kirkollisissa toimielimissä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Terhi Salmela esitti Toivo Sääskilahden henkilökohtaiseksi kirkkoneuvoston
varajäseneksi Timo Raiviota. Eija Ruonala kannatti esitystä.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin Janne Niemelän vapauttaminen
luottamustoimesta. Valittiin jäljellä olevalle kaudelle kirkkoneuvostoon Toivo
Sääskilahden henkilökohtaiseksi varajäseneksi Timo Raivio.
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56
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Kirkkovaltuusto päättää 1) minä aikana tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa ja 2) minä aikana ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla.
Esitys:
Kirkkovaltuuston
tarkastettu
pöytäkirja
on
nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 21.10.– 18.11.2020. Ilmoitus nähtävänä olosta
pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 20.10. – 18.11.2020.
Päätös: Hyväksyttiin.
57
Tiedoksiantoasiat
Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään tiistaina 8.12.2020 klo 17.00
seurakuntatalon salissa. Kokouksen jälkeen vietetään henkilöstön ja
luottamushenkilöiden yhteinen joulujuhla puuropidoilla.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
58
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 9 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje (Liitetään
pöytäkirjaan).
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen
liitteen 9 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
59
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18.

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

TERHI SALMELA
Terhi Salmela
pöytäkirjantarkastaja

JUHANI SAVOLAINEN
Juhani Savolainen
pöytäkirjantarkastaja
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