PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

4/2021

24.11.2021
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 24.11.2021 klo 18.00–19.10
Seurakuntakoti, sali

Läsnä:

Valtuutetut:

läsnä

Auvinen Marketta
Huhtinen Kaija
Immonen Paavo
Keijonen Aino
Kietäväinen Anne
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
x
x
x saapui klo 18.18
x
x
Eeva-Liisa Luukkosen varajäsen
Kirsi Sarven 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 24.11.2021 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Eero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Aino Keijonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 25.11. – 23.12.2021 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
18 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 17.11.2021 ja
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 17.11. - 24.11.2021.
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 11 valtuutettua ja
kaksi varajäsentä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

19 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.11. – 23.12.2021 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
25.11. – 23.12.2021.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Lappalainen ja Aino Keijonen.

20 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

21 §
Luottamustoimesta vapauttaminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Kirkkoneuvosto 13.10.2021 § 68
Mikkelin tuomiokapituli on kokouksessaan 7.9.2021 antanut --- viranhoitomääräyksen Puumalan seurakunnan seurakuntapastorin (50 %) virkaan 1.11.202131.12.2022. Tästä syystä --- anoo eroa seurakunnan luottamushenkilön tehtävistään eli kirkkovaltuuston jäsenyydestänsä sekä kirkkoneuvoston varajäsenyydestään 1.11.2021 alkaen. Liitteenä --- eroanomus luottamustoimista.
--- kuuluu ”Yhteinen seurakuntamme” valitsijayhdistykseen ja ensimmäiseksi
varajäseneksi tuli Pentti Lautala. Seuraavat varajäsenet ryhmästä ovat: Sakari
Niemi, Raili Leppänen ja Sirkku Moisio.
--- on myös kirkkoneuvoston jäsen --- henkilökohtainen varajäsen, joten kirkkoneuvostoon tulee valita uusi varajäsen.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto

1) myöntää eron --- seurakunnan luottamustehtävistään 1.11.2021 alkaen
2) merkitsee tiedoksi ja kutsuu Pentti Lautalan kirkkovaltuuston jäseneksi ja
3) merkitsee tiedoksi varajäsenet sekä
4) valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle --- henkilökohtaisen
varajäsenen
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen, mutta talouspäällikkö selvittää varajäsenten
seurakunnan jäsenyydet.

Kirkkovaltuusto 24.11.2021 § 21
ESITYS

1) Kirkkovaltuusto myöntää eron ---- seurakunnan luottamustehtävistään
1.11.2021 alkaen.
2) merkitsee tiedoksi ja kutsuu Pentti Lautalan kirkkovaltuuston jäseneksi ja
3) merkitsee tiedoksi varajäsenet, joiden seurakunnan jäsenyydet talouspäällikkö
on tarkistanut sekä
4) valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle ---- henkilökohtaisen varajäsenen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen ja myöntää eron -- luottamustehtävistään
1.11.2021 alkaen sekä merkitsee tiedoksi varajäsenten seurakunnan jäsenyydet. --henkilökohtaiseksi varajäseneksi ehdotettiin --- ja ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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22 §
Poikkeavat jumalanpalvelusajat
Valmistelija ja esittelijä:
va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia, p. 050 401 9561, olli.vuoristo-watia@evl.fi
Kirkkoneuvosto 13.10.2021 § 71
Puumalan seurakunnassa on ollut Tuomiokapitulin hyväksymän kokeilu, jossa kuukauden
viimeisen sunnuntain jumalanpalvelus on alkanut klo 16
Kokeilun perustelut
Seurakuntalaiset ovat useita vuosia toivoneet "iltakirkkoja". Työntekijät kannattavat kokeilua
yksimielisesti, mutta totesivat, ettei nykyisillä resursseilla voi pitää sekä aamuisin että iltaisin
messuja. Alkuilta tarjoaa uusia mahdollisuuksia viettää messua myös muina aikoina kuin sunnuntaiaamuisin, jolloin lapsiperheet ja työssä käyvät eivät lähde mielellään kirkkoon. Puumalassa kirkkomatkat ovat myös tavallista pitempiä.
Jumalanpalvelus haluttaisiin järjestää pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo
16 (vain adventti tekee poikkeuksen ja siirtää jumalanpalveluksen viikkoa aiemmaksi).

Kokeilun jatkaminen
Puumalan seurakunta jatkaa kokeilua vuoden 2022. Näin pyritään saamaa riittävän selkeä kuva muutoksen hyödyistä ja haitoista, mikä ei koronarajoitusten takia kunnolla onnistunut.
Vuonna 2022 kokeilusta toivotaan helpotusta myös seurakunnan jumalanpalvelusmuusikkotilanteeseen. Kokeilusta viestitään huolellisesti. Vaikutuksia on evaluoitava, kun riittävä havaintoaineisto on saatu. Kokeilu on alistettava tuomiokapitulin päätettäväksi. Kokeilupäiviksi
vuonna 2022 on suunniteltu seuraavat sunnuntait: 30.1.(4 slop), 27.2. (Las), 27.3. (Mar), 24.4.
(1 sp), 29.5. (6 sp), 28.8. (12 shel), 25.9. (16 shel), 30.10. (21 shel) ja 20.11. (Tuo). Lisäksi
jumalanpalvelus klo 16 vietetään toisena joulupäivänä.
Muut vuoden 2022 poikkeavat jumalanpalvelusajat ja sivukirkossa pidettävät (Lamminniemen
kappeli) messut, jolloin pääkirkossa ei ole messua, ovat: toinen pääsiäispäivä, juhannuksen
jälkeinen sunnuntai ja pyhäinpäivä.
Va. kirkkoherra esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy edellä mainitut poikkeavat jumalanpalvelusajat. Päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Kirkkovaltuusto 24.11.2021 § 22
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy edellä mainitut
poikkeavat jumalanpalvelusajat. Päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

23 §
Vuoden 2022 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023–2024
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi

Kirkkoneuvosto 10.11.2021 § 83
Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja työryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden 2022
talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2024. Talousarvio on esityslistan liitteenä.
Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 417.750 euroa, jossa on vähennystä -5,3 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat 797.925 euroa (-8,4 %), verotulot
429.038 euroa (vähennys -7,1 %) ja vuosikate on positiivinen 56.363 euroa. Poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 18.663 euroa.
Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan 254.000 euroa, maksutuottoja 63.500
ja vuokratuottoja 20.000 euroa.
Suurin menoerä on henkilöstökulut, joita on budjetoitu 356.188 euroa (13,8 %:n vähennys).
Henkilöstökulut on budjetoitu nykyisen henkilöstön mukaisena. Palkkojen on arvioitu nousevan 2 %, joka johtuu virkaehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista. Henkilöstökulut
ovat kuitenkin vähentyneet henkilöstön vaihdosten ja toimistosihteerin poisjäännin myötä.
Palveluiden ostoon käytetään 283.265 euroa ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankitaan
111.972 eurolla. Palveluiden ostossa on seurakuntakodin katon pesu, puiden kaato hautausmaalla, kuuluvuusverkon paikannus kirkossa ja Lamminniemen kappelin katon maalaus.
Avustuksiin on varattu 10.800 euroa (0,0 %).
Investoinneissa on tonttien myyntituottoja budjetoitu 200.000 euroa ja kirkon maalämmön
suunnitteluun ja toteuttamiseen 250.000 euroa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuosille 2023–2024 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Kirkkovaltuusto 24.11.2021 § 23
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2023–2024 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

