PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

3/2021

15.09.2021
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 15.09.2021 klo 18.00 – 20.35
Seurakuntakoti, Sali

Läsnä:

Valtuutetut:

läsnä

Auvinen Marketta
Huhtinen Kaija
Immonen Paavo
Keijonen Aino
Keijonen Hanne
Kiljunen Oiva
Korhonen Minna
Lappalainen Eero
Liukkonen Katri
Luukkonen Asta
Luukkonen Eeva-Liisa
Pietikäinen Heidi
Pitkonen Laura
Sarvi Kirsi
Lautala Pentti
Niemi Sakari

x
x

poissa

x
x
x
x
x
x
x saapui klo 18.12
x
x
x
x
x
x
Eeva-Liisa Luukkosen varajäsen
x
Paavo Immosen varajäsen

Puheenjoht. Kietäväinen Anne
Sihteeri
Salo Terhi
Muut saapuvilla olleet:
Olli J. Vuoristo-Watia, va. kirkkoherra
Allekirjoitukset

Anne Kietäväinen
puheenjohtaja

Terhi Salo
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 15.9.2021 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Oiva Kiljunen
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Sarvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 16.09. – 14.10.2021 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
11 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 08.09.2021 ja asialuettelo
09.09.2021 ja pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 08.09. - 15.09.2021.
ESITYS

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 13 valtuutettua ja 2
varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

12 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.09. – 18.10.2021 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 16.09. – 18.10.2021.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oiva Kiljunen ja Kirsi Sarvi. Pöytäkirja
päätettiin pitää nähtävänä esityksen mukaisesti.

Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

14 §
Määräalan vuokrasopimuksen uusiminen, linkkimasto
Kirkkoneuvosto 26.8.2020 § 33
Valmistelija ja esittelijä:
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Puumalan seurakunta on vuokrannut Posti- ja lennätin laitokselle Hiekkaranta tilasta kaksi
linkkiaseman maston tukemiseen tarvittavaa haruksen kiinnityspaikkaa vuonna 1971. Kyseellä on Hiisvuoren päällä oleva linkkimasto. Vuokrasopimus päättyy 31.10.2021. Telia Towers
Oy haluaa jatkaa ko. sopimusta seuraavaksi viideksikymmeneksi vuodeksi. Liitteenä on
maanvuokrasopimus, jossa on vuokrauksen ehdot.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi oheisen vuokrasopimuksen, jolla vuokrataan Telia Towers Finland Oy:lle Hiekkaranta tilasta 623414-3-123 vuokrasopimuksen liitteenä olevan karttapiirroksen mukaiset haruksen paikat ajalle 1.11.2021-30.10.2071, vuokra on 1000 euroa koko vuokraajalta.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 14.10.2020 § 16
ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi oheisen vuokrasopimuksen, jolla vuokrataan Telia Towers Finland Oy:lle Hiekkaranta tilasta 623414-3-123 vuokrasopimuksen liitteenä olevan karttapiirroksen mukaiset haruksen paikat ajalle 1.11.2021-30.10.2071, vuokra on 1000 euroa koko vuokraajalta.
Keskustelun kuluessa Asta Luukkonen esitti, että vuokraksi tulisi 1000
eur/vuosi. Laura Pitkonen kannatti Asta Luukkosen esitystä.
Eero Lappalainen esitti, että vuokraksi tulisi 2500 eur koko vuokra-ajalta. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja esitti, että koska on tehty kannatettu esitys, suoritetaan äänestys
nimenhuutoäänestyksenä. Ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävät jaa ja jotka kannattavat Asta Luukkosen esitystä äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä Jaa äänestivät: Kaija Huhtinen, Hanne Keijonen, Anne Kietäväinen, Oiva Kiljunen, Minna Korhonen ja Pentti Lautala. Ei äänestivät:
Marketta Auvinen, Aino Keijonen, Eero Lappalainen, Katri Liukkonen, Asta
Luukkonen, Eeva-Liisa Luukkonen, Heidi Pietikäinen, Laura Pitkonen. Puheenjohtaja totesi, että äänin 6 – 8 Asta Luukkosen esitys hyväksyttiin.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto päätti, että vuokraksi neuvotellaan 1000 eur/vuosi, vuokraaika 50 vuotta.

Kirkkoneuvosto 17.3.2021 § 26
Talouspäällikkö on neuvotellut Telia Towers Finland Oy:n edustajan kanssa vuokrasopimuksen uusimisesta tai mahdollisesti määräalakaupasta. Neuvottelujen lopputuloksena on, että Telia Towers Finland Oy on halukas vuokraamaan ko. alueen 50 vuodeksi hintaan 5000 eur, koko vuokrasumma maksetaan etukäteen.
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi oheisen vuokrasopimuksen, jolla vuokrataan Telia Towers Finland Oy:lle Hiekkaranta tilasta 623414-3-123 vuokrasopimuksen liitteenä olevan karttapiirroksen mukaiset haruksen paikat ajalle 1.11.2021-30.10.2071, vuokra on 5000 euroa koko vuokraajalta.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 15.09.2021 §14
ESITYS
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi oheisen vuokrasopimuksen, jolla vuokrataan Telia Towers Finland Oy:lle Hiekkaranta tilasta 623414-3-123 vuokrasopimuksen liitteenä olevan karttapiirroksen mukaiset haruksen paikat ajalle 1.11.2021-30.10.2071, vuokra on 5000 euroa koko vuokraajalta.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

15 §
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2022
Kirkkoneuvosto 08.09.2021§ 56
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkovaltuuston on vuosittain vahvistettava veroprosentti, joka on ilmoitettava verottajalle
verovuotta edeltävän vuoden marraskuussa. Veroprosenttia määrättäessä voidaan pohjana
käyttää kolmen vuoden toiminnan ja talouden suunnittelussa päätettyjä toiminnan, tulojen ja
kustannusten sekä rahoituksen linjauksia.
Seurakunnan taloudellinen tilanne on pysynyt 2016 tehtyjen sopeuttamispäätösten jälkeen samana. Puukauppaa on tehty suunnitelmien mukaisesti, mutta rantatonttien kysyntä on ollut
vähäistä. Vuonna 2018 seurakunta sai Kirkkohallitukselta harkinnanvaraista avusta 50.000 euroa ja vuonna 2020 yhteensä 42.000 euroa. Tänä vuonna avustusta on saatu 27.000 euroa.
Seurakunnan veroprosenttia tarkistettiin viimeksi vuodesta 2015 alkaen ja se on 1,95, joten
veroprosenttia ei ole syytä korottaa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuodelle 2022 veroprosentiksi 1,95.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 15.09.2021
ESITYS

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuodelle 2022
veroprosentiksi 1,95.
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PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

16 §
Sairaalasielunhoidon yhteistyösopimus
Kirkkoneuvosto 08.09.2021
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Puumalan
seurakunta. Sopimuksella sovitaan kirkkolain 12 luvun 1 § mukaisesti seurakuntien kesken
sairaalasielunhoidon hoitamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa sairaalasielunhoidon palvelut niille potilaille, jotka tulevat Mikkelin sairaaloihin Puumalan seurakunnan
alueelta, ja määritellä Puumalan seurakunnan osuus sairaalasielunhoidosta aiheutuvien kustannusten jaossa. Sopimus on määräaikainen 1.1.-31.12.2022.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyösopimuksen ja esittää liitteen mukaisen sopimuksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 15.09.2021
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

17 §
Lausunto tuomiokapitulille

Kirkkoneuvosto 08.09.2021
Valmistelija ja esittelijä:
va. kirkkoherra Olli J. Vuoristo-Watia, p. 050-4019561, olli.vuoristo-watia@evl.fi
Tuomiokapituli pyytää Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan seurakunnan kirkkovaltuustoja antamaan lausuntonsa tuomiokapitulin aloitteesta seurakuntajaon muutoksesta,
jossa Puumalan seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään Mikkelin tuomiokirkkoseuraPöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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kuntaan 1.1.2023. Tuomiokapituli pyytää lausunnon tuomiokapitulin aloitteesta, selvitysmiehen raportista ja tuomiokapitulin esittämistä huomioista.
ESITYS

Kirkkoneuvosto käsittelee va. kirkkoherran valmistellun lausuntoluonnoksen
kirkkovaltuustolle toimitettavaan muotoon täydennettäväksi ja hyväksyttäväksi

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja muokkaa lausunnon kirkkovaltuustolle.

Kirkkovaltuusto 15.09.2021
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto käsittelee va. kirkkoherran valmisteleman lausuntoluonnoksen ja palauttaa sen kirkkoneuvostoon edelleen valmisteltavaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto käsitteli ja muokkasi kirkkoneuvoston tekemää lausuntoehdotusta ja hyväksyi sen yksimielisesti lähetettäväksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

