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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 23.03.2022 klo 17.00 – 19.07
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:
Huhtinen Kaija
Lappalainen Eero
Lautala Pentti
Niemi Sakari
Pietikäinen Heidi, varapj.
Eeva-Liisa Luukkonen

Läsnä

Poissa

Henkilökoh. varajäsen

Läsnä

x

Kiljunen Liisa
Kiljunen Oiva
Keijonen Aino
Pitkonen Laura
Pulliainen Maritta
Pietikäinen Aki

x

x
x
x
x
x

Puheenjoht. Olli J Vuoristo-Watia, va. kirkkoherra
Sihteeri
Salo Terhi, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Pitkonen Laura
Korhonen Minna

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Olli J Vuoristo-Watia
puheenjohtaja, va. kirkkoherra

Terhi Salo
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 23.03.2022 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

pöytäkirjantarkastaja
Eero Lappalainen

pöytäkirjantarkastaja
Pentti Lautala

Pöytäkirja nähtävillä 24.03. - 25.04.2022 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

x
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
19 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

20 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eero Lappalainen ja Pentti Lautala. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 24.03. - 25.04.2022 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 24.03. - 25.04.2022.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

21 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

22 §
Helsingin hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö
Valmistelija ja esittelijä: va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia p. 050-4019561,
olli.vuoristo-watia@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Helsingin hallinto-oikeus on 10.3.2022 päivätyllä asiakirjalla pyytänyt Puumalan seurakunnan kirkkovaltuustolta vastaselitystä koskien kirkkohallituksen lausuntoa 3.3.2022,
jossa kirkkohallitus lausui Puumalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa
16.2.2022 tekemässä kirkollisvalituksessa olleesta täytäntöönpanokieltovaatimuksesta.
Vastaselityspyynnön määräajaksi oli asetettu 21.3.2022.
Va. kirkkoherra on ollut Helsingin hallinto-oikeuteen puhelinyhteydessä ja pyytänyt sähköpostiviestillä lisäaikaa 1.4.2022 asti, jotta Puumalan seurakunnan kirkkovaltuusto pystyy vastaselityksen antamaan ottaen huomioon kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousten koolle kutsumisissa noudatettavat määräajat. Kirkkovaltuuston ylimääräinen kokous on kutsuttava kokoon 30.3.2022:ksi.
Helsingin hallinto-oikeus on myöntänyt lisäaikaa vastaselitykselle 1.4.2022 asti (sähköpostiviesti 18.3.2022 klo 8.49).
Riippumatta siitä, miten hallinto-oikeus ratkaisee itse pääasian (seurakuntaliitos), on ratkaisu mahdollisesta täytäntöönpanokiellosta syytä saada mahdollisimman pian, jotta esimerkiksi syksyn seurakuntavaalit voidaan toteuttaa asianmukaisesti sekä suunnitella henkilöstön asianmukainen käyttäminen eri ruuhkahuipuissa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää vastaselityksenään jättää vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämisestä hallinto-oikeuden harkintaan ja pyytää asian pikaista käsittelyä.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

23 §
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Valmistelija ja esittelijä:
va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia p. 050-4019561, olli.vuoristo-watia@evl.fi
Kirkkoneuvoston tulee tutkia kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ennen niiden
täytäntöön panoa. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä, tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin
on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan jättää päätös
täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa se valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 16.2.2022 tehnyt seuraavat päätökset:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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3 § Työjärjestyksen hyväksyminen, jossa äänestyksen jälkeen päätettiin käsitellä ensin
kirkollisvalitus ja sitten vasta henkilöasiat (luottamustehtäviä koskevat vapauttamiset ja
valinnat)
4 § Valitus Kirkkohallituksen päätöksestä 1/2022 (25.1.2022) 14 § liittää Puumalan
seurakunta Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan
5 § Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet
6 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja mahdollisesti varapuheenjohtajan valinta
7 § Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet
3 § ja 4 §:n osalta:
Kirkkohallitus on lausunnossaan 3.3.2022 koskien Puumalan seurakunnan
kirkollisvalituksessa esittämää täytäntöönpanokieltovaatimusta lausunut seuraavaa:
”Kirkkohallitus katsoo, että on syytä tutkia, onko Puumalan kirkkovaltuuston päätös
kirkollisvalituksen tekemisestä tehty asianmukaisessa järjestyksessä. Julkisuudessa esillä
olleiden tietojen perusteella kirkkohallitus katsoo, että päätöksentekomenettely on
saattanut olla lainvastainen. Kirkkohallitus lausuu asiasta tarkemmin varsinaisessa
lausunnossaan.”
Kyseessä on sekä Suomen kirkkohistorian että oikeushistorian kannalta ennen
kokematon tilanne, josta ei ole olemassa aiempaa oikeuskäytäntöä. Koska Kirkkohallitus
on saattamassa laillisuuskysymyksen tältä osin jutun pääasian yhteydessä Helsingin
hallinto-oikeuden harkintaan eikä Puumalan seurakunnalla ole kompetenssia asian
lainmukaisuuden arviointiin, ei kysymykseen laillisuudesta voida ottaa kantaa. Sen
ratkaissee Helsingin hallinto-oikeus.
6 §:n osalta:
Ei huomautettavaa.
5 § ja 7 § osalta:
Kirkosta ensin eronneet mutta sittemmin takaisin liittyneet --- ja --- ovat itseään koskien
tehneet kirkollisvalituksen vapauttamisestaan kirkkovaltuuston jäsenyydestä (5 §) ja ---osalta myös vapauttamisestaan kirkkoneuvoston varajäsenyydestä (7 §). Tältä osin
Puumalan seurakunta antaa lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, jossa laillisuus
ratkaistaan.
---- on valittu kirkkoneuvoston varajäseneksi ilman, että hänet olisi nimetty kenenkään
varsinaisen jäsenen varajäseneksi. Tämä on vastoin Kirkkolain 10 luvun 2 § 1 mom:a,
jonka mukaan varajäsen on henkilökohtainen.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Tämä seikka sisältyy myös --- ja --- kirkollisvalitukseen, mutta voidaan korjata
seurakunnan omin toimin.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Muiden kuin ----, ---- ja ----koskien 5 § ja 7 § kirkkovaltuuston päätökset 16.2.2022 ovat
olleet lainmukaisia.
Va. kirkkoherra esitti, että
ESITYS
1. jätetään 3 § ja 4 §:n osalta laillisuus tutkimatta, koska kirkkohallitus
saattaa laillisuusasian Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.
2. todetaan 5 §:n päätökset lainmukaiseksi muiden kuin---- ja --osalta.
3. jätetään 5 § tutkimatta --- ja --- osalta, koska laillisuuden ratkaisee
Itä-Suomen hallinto-oikeus.
4. todetaan 6 §:n päätös lainmukaiseksi.
5. todetaan 7 §:n päätökset lainmukaiseksi muiden kuin --- ja --osalta.
6. todetaan 7 §:n päätös ---- osalta lainvastaiseksi ja palautetaan asia
kirkkovaltuustolle.
7. jätetään 7 § tutkimatta ---- osalta, koska asian ratkaisee Itä-Suomen
hallinto-oikeus.
PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

24 §
Kirkkoneuvoston varajäsen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 16.2.2022 § 7 valita ---- kirkkoneuvoston varajäseneksi ilman, että on määritetty, kenen henkilökohtainen varajäsen hän on, mikä on kirkkolain 10 luvun 2 § 1 mom:n vastaista. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kuullut --19.3.2022 puhelimitse asiasta, jolloin --- on ilmoittanut hyväksyvänsä sen, että kirkkovaltuusto peruu hänen valintansa kirkkoneuvoston varajäseneksi.
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se peruu ---- valinnan kirkkoneuvoston varajäseneksi perusteena valinnan lainvastaisuus sekä lähettää
perumispäätöksestä tiedon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viitteenä diaarinumerot 427/03.04.04.04/2022 ja 495/03.04.04./2022.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

25 §
Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Valmistelija ja esittelijä: va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia p. 050-4019561,
olli.vuoristo-watia@evl.fi
---- ja ---- ovat tehneet kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen (Diaarinumerot
427/03.04.04.04.11/2022 ja 495/03.04.04.04.11/2022) koskien vapauttamistaan Puumalan seurakunnan luottamustehtävistä kirkkovaltuuston kokouksessa 16.2.2022: ---ja ----kirkkovaltuuston jäsenyydestä (5 §) ja ----- myös kirkkoneuvoston varajäsenyydestä (7
§). Samassa kirkollisvalituksessa valitetaan myös -----valinnasta kirkkoneuvoston varajäseneksi (7 §).
Va. kirkkoherra on laatinut asiasta lausunnon.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

va. kirkkoherran asiasta laatima lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
hyväksytään Puumalan seurakunnan lausunnoksi.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

26 §
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän jäsenen vapauttaminen ja uuden valinta
Valmistelija: talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Esittelijä: Va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia p. 050-4019561,
olli.vuoristo-watia@evl.fi

Kirkkoneuvosto 24.2.2021 § 15
Valmistelija: talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen diakoniatyöhön ja lähetystyöhön työryhmän,
johon kuuluvat diakonian viranhaltija ja lähetystyöstä vastaava viranhaltija sekä enintään
4 jäsentä, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet
diakonian viranhaltijaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet
suostuvansa tähän tehtävään. Sama henkilö voi olla työryhmän jäsen peräkkäin enintään
kaksi toimikautta kerrallaan.
Ehdotus työryhmän jäseniksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

kirkkoneuvosto valitsee työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajan ja
2) kolme muuta jäsentä.
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PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajaksi ---2) jäseniksi ----, ---- ja ----

Kirkkoneuvosto 23.3.2022
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 24.2.2021 Diakonia- ja lähetystyön työryhmään
kirkkoneuvoston edustajaksi ----. ------- on vaalikelvottomuuden takia vapautettu kirkkovaltuuston jäsenyydestä 16.2.2022.
Ehdotus Diakonia- ja lähetystyöryhmän jäseneksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto vapauttaa ------ diakonia- ja lähetystyöryhmän jäsenyydestä ja valitsee työryhmään luottamustehtävistä vapautetun --- tilalle kirkkoneuvoston edustajan.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto vapautti ---- diakonia- ja lähetystyöryhmän jäsenyydestä ja
jätti valitsematta kirkkoneuvoston edustajan työryhmään.

27 §
Jumalanpalveluselämän työryhmän jäsenen vapauttaminen ja uuden valinta
Valmistelija: talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Esittelijä: va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia p. 050-4019561,
olli.vuoristo-watia@evl.fi
Kirkkoneuvosto 24.2.2021 § 16
Valmistelija: talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen jumalanpalveluselämän työryhmän, johon
kuuluu kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori ja enintään 4 jäsentä, joista yhden tulee
olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet kirkkoherraa,
seurakuntapastoria ja kanttoria kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat
ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Sama henkilö voi olla työryhmän jäsen
peräkkäin enintään kaksi toimikautta kerrallaan.
Ehdotus työryhmän jäseniksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

kirkkoneuvosto valitsee työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajan ja
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2) kolme muuta jäsentä.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajaksi ----2) jäseniksi -----, ------, -------

Kirkkoneuvosto 23.3.2022
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 24.2.2021 Jumalanpalveluselämän työryhmään
kirkkoneuvoston edustajaksi -----. ----- on tultuaan vaalikelvottomaksi vapautettu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyyksistään 16.2.2022.
Ehdotus työryhmän jäseneksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto vapauttaa ----- jumalanpalveluselämän työryhmän jäsenyydestä ja valitsee työryhmään luottamustehtävistä vapautetun ----- tilalle uuden kirkkoneuvoston edustajan.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto vapautti --- jumalanpalveluselämän työryhmän jäsenyydestä ja jätti valitsematta kirkkoneuvoston edustajan työryhmään.

28 §
Kolehtimuutos 6.3.2022 Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2022
Valmistelija ja esittelijä: Va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia p. 050-4019561,
olli.vuoristo-watia@evl.fi
Puumalan seurakunnan kolehtisuunnitelma 1.1. – 31.7.2022 on hyväksytty kirkkoneuvostossa 10.12.2021 (78 §). Helmikuun 24. päivänä alkaneen Ukrainan sodan takia kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessään 8/2022 (1.3.2022) suosituksen kolehdin keräämisestä
ukrainalaisten hyväksi. Ajankohdaksi kirkkohallitus suosittelee näin: Suosituksena on,
että kolehti kannetaan ukrainalaisten tueksi esimerkiksi 6.3. tai 20.3., jolloin ei ole muita
Kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehtikohteita. Mikkelin hiippakunnassa on hiippakunnallinen kolehtikohde 20.3.2022, jolloin sunnuntai 6.3.2022 jäi kahdesta vaihtoehdosta ainoaksi. Puumalan seurakunnan kolehtisuunnitelmassa kolehti oli
kohdistettu Yhteisvastuukeräykselle. Koska kirkkoneuvosto on kutsuttava kokoon vähintään kuusi päivää ennen kokousta, ei kirkkoneuvoston päätöstä ollut mahdollista saada
ennen ainoaksi ajankohdaksi jäänyttä 6.3.2022. Tämän kokousteknisen seikan sekä asian
poikkeuksellisen koskettavuuden ja yhteiskunnallisen ajankohtaisuuden takia va. kirkkoherra teki kolehtimuutoksen viranhaltijapäätöksenä 1/2022 (4.3.2022). Syksyn kolehtisuunnitelmaan (1.8.–31.12.2022) suunnitellaan kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Puheenjohtaja esitti, että
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

hyväksytään va. kirkkoherran tekemä viranhaltijapäätös 1/2022 (4.3.2022)
muutoksena Puumalan seurakunnan kolehtisuunnitelmaan 1.1.–31.7.2022.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

29 §
Seurakuntavaali, vaalilautakunnan jäsenten valinta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli
20.11.2022. Vaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 eli ennakkoäänestyspäivät ovat
tuolloin tiistaista lauantaihin.
Kirkkohallitus on täysistunnossaan 25.1.2022 päättänyt liittää Puumalan seurakunnan
Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien. Vuoden 2022 seurakuntavaalit toimitetaan laajentuvan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan alueella ja vaalien toimittamisesta vastaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunta. Laajentuvan Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto 1.1.2023 lukien muodostetaan vuoden 2022
seurakuntavaalien tulosten perusteella.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa ehdokkaan ja varajäsenen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakuntaan vuoden
2022 seurakuntavaaleihin.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

30 §
Ostotiedustelu määräalasta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkoneuvosto 15.12.2021 § 92
-------- jätti ostotarjouksen määräalasta sähköpostilla 17.11.2021, onko seurakunta halukas myymään omistamansa kiinteistön vieressä sijaitsevaa metsäpalstaa. Metsäpalsta on

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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osa Hiekkaranta-tilaa, 623-414-3-123. Metsäpalstan pinta-ala on noin 2,3 ha. Ostotarjous
ja lausunto metsän arvosta ovat liitteenä.
Seurakunnalla on ollut aikaisemmin periaatteena, että metsätalouskäytössä olevia maita
ei myydä, mutta seurakunnan metsätalouden kannalta vähämerkityksisiä metsäpalstoja
voidaan myydä seurakunnan tulevien investointien rahoittamiseksi.
Kaija Huhtinen esitti, että aiemmin on ollut tapana, että se pitäisi laittaa ensin julkiseen
myyntiin. Anne Kietäväinen yhtyi Kaija Huhtisen esitykseen, sekä hänen mielestään
määräala oli melko suuri. Kirsi Sarvi ehdotti myös, että määräala laitettaisiin julkiseen
myyntiin.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että--------- myydään Hiekkaranta-tilasta 623-414-3-123 n. 2,3 ha metsäpalsta.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto päättää palauttaa esityksen niin, että määräala laitetaan julkiseen myyntiin.

Kirkkoneuvosto 23.3.2022
Kohde laitettiin julkiseen myyntiin kirkkoneuvoston päätöksen mukaan.
Talouspäällikkö teki toimeksiannon määräalasta Puumalan LKV:n kanssa. He tekivät
määräalasta arvion, joka oli ---- euroa.
Kohteesta tuli tarjous ----------, joka oli ---- euroa. Ostotarjous on liitteenä.

ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy määräalan
Hiekkaranta-tilasta 623-414-3-123 tehdyn tarjouksen mukaisesti.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti hylätä tarjouksen ja asia palautetaan talouspäällikölle
vastatarjouksen pyytämiseksi.

31 §
Ostotiedustelu metsäpalstasta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkoneuvosto 17.3.2021 § 27
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---- tiedusteli sähköpostilla 2.2.2016, onko seurakunta halukas myymään omistamansa
kiinteistön vieressä sijaitsevaa metsäpalstaa. Metsäpalsta on osa Rantapappila-tilaa ja se
sijaitsee Lampilan tien varressa. Metsäpalstan pinta-ala on noin 2,5 ha ja se rajoittuu Hepolampeen ja luoteiskulmaltaan Saimaaseen. Ostotiedustelu on liitteenä
Seurakunnalla on ollut aikaisemmin periaatteena, että metsätalouskäytössä olevia maita
ei myydä. Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen käydyn keskustelun perusteella
esittelijän ajatukset ovat muuttuneet. Seurakunnan metsätalouden kannalta vähämerkityksisiä metsäpalstoja voidaan myydä seurakunnan tulevien investointien rahoittamiseksi.
Kirkkoneuvostossa käytiin periaatteellinen keskustelu metsätalouskäytössä olevien metsämaiden myynnistä. Keskustelun tuloksena oli, että tuottavia metsämaita ei edelleenkään myydä. Jokainen ostotarjous käsitellään tapauskohtaisesti.
Pentti Lautala esitti, että määräalaa ei myydä. Kaikki kirkkoneuvoston jäsenet kannattivat
esitystä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää
1) laittaa julkiseen myyntiin Rantapappila tilasta 623-414-4-101 n 2,5 ha
metsäpalstan
2) valtuuttaa talouspäällikön pyytämään paikalliselta kiinteistövälittäjältä
hinta-arvion ja valmistelemaan mahdollisen kaupan

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että määräalaa ei myydä. Perusteluna
on, että tuottavaa metsämaata ei myydä.

Kirkkoneuvosto 23.3.2022
---------- uudisti sähköpostilla 20.1.2022 aiemmin lähetetyn ostotarjouksensa seurakunnalle. Hän painotti erityisesti alueen luontoarvoja ja niiden säilyttämistä. Ostotiedustelu
on liitteenä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää
1) laittaa julkiseen myyntiin Rantapappila tilasta 623-414-4-101 n 2,5 ha
metsäpalstan
2) valtuuttaa talouspäällikön pyytämään paikalliselta kiinteistövälittäjältä
hinta-arvion ja valmistelemaan mahdollisen kaupan

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että määräalaa ei myydä. Perusteluna
on, että tuottavaa metsämaata ei myydä.
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32 §
Harkinnanvaraisen avustuksen anominen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkohallitus lähetti 27.1.2022 yleiskirjeen 3/2022 harkinnanvaraisten avustusten hakemisesta vuonna 2022. Yleiskirjeessä mainitaan avustusten jaosta:
Kirkkohallituksen linjausten mukaisesti harkinnanvaraisia avustuksia jaetaan seuraavasti:
Avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä on mahdollista saada kolmena peräkkäisenä vuotena, jollei pidempää ajanjaksoa katsota tarkoituksenmukaiseksi seurakunnan
erityisistä olosuhteista johtuen. Tämän jälkeen seurakunta voi saada kehittämisavustusta,
jonka edellytyksenä on talouden tasapainottamiseen tähtäävä kehittämissuunnitelma.
Kirkkohallitus päätti, että harkinnanvaraista toiminta-avustusta on tarkoituksenmukaista
myöntää seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen peräkkäisen vuoden ajan seuraavista syistä:
I.
Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen
tarpeessa.
Tällöin toteutuu ainakin toinen seuraavista edellytyksistä:
a) Seurakunta on saaristoseurakunta.
b) Seurakunnalla on useampia pysyviä toimipaikkoja, joiden välinen etäisyys on
seurakunnan pinta-ala huomioiden kohtuuttoman pitkä niin, että niitä voidaan
pitää erillisinä toimintakeskuksina.
II.

Määräaikainen harkinnanvarainen avustus
Jos seurakunta on päättämässä seurakuntaliitoksesta, avustusta voidaan myöntää
liitoksen toteutumiseen saakka, ei kuitenkaan yhteensä yli viittä vuotta peräkkäin. Tuen jatkumisen edellytyksenä on tuomiokapitulin lausunto yhdistymishankkeen etenemisestä ja toteutumisajankohdasta.

III.

Vuosittainen muista syistä myönnettävä avustus
Voidaan myöntää seurakunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen
arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Hakemuksessa
tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita seurakunta pitää syinä kuluvan vuoden talouden tasapainottamisongelmiin. Tällöin on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Avustusta haettaessa seurakunnan tulee toimittaa selvitys talouden tasapainottamista (hakemusvuonna ja
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kahtena seuraavana vuonna) koskevista toimenpiteistä. Tuomiokapitulien lausunnoilla on tämän avustuksen myöntämisessä erittäin suuri merkitys. Edelleen edellytetään, että tuomiokapitulien yhteistyökonsultit tai selvitysmiehet mahdollisuuksien mukaan osallistuvat avustusta hakevien seurakuntien talouden tasapainottamissuunnitelmien laadintaan. Myös kaikki mahdolliset yhteistyöhankkeet
tulee kartoittaa ja tutkia ennen tämän avustuksen hakemista

Avustushakemus on lähetettävä tuomiokapituliin 1.4. mennessä. Hakemuksen liitteenä
lähetetään 2021 tilinpäätös. Esityslistan liitteenä on avustushakemus.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää hakea vuodelle 2022 harkinnanvaraista avustusta
50.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.56 alkaen ja jatkettiin klo 18.02, jolloin suoritettiin nimenhuuto.
33 §
Tilinpäätös vuodelta 2021
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (KJ 15 §5).
Seurakunnan toimintatuotot vuodelta 2021 olivat 424.452,43 euroa ja toimintakulut
831.241,89 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot 248.654,12 euroa ja kulupuolella henkilöstökulut 375.728,76 euroa olivat suurimmat erät. Verotuloja kertyi
447.519,61 euroa ja valtionrahoitusta 42.036 euroa. Vuosikate oli positiivinen 65.286,15
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euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 51.837,08 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen
tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämä 23.782,40.
Liitteenä on seurakunnan tilinpäätöskertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

34 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Talousraportti 28.02.2022. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 23.03.2022 sekä helmikuun alustavat toteutumaraportit.
Tehdyt puukaupat Stora Enson kanssa Kokkopelto 623-414-0006-0242
yhteensä 101 m3. Arvioitu hinta 4 465 euroa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07.
Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.
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