PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

2/2022

30.03.2022
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 30.03.2022 klo 18.00 – 18.13
Seurakuntakoti, Sali

Läsnä:

Valtuutetut:

läsnä

Huhtinen Kaija
Keijonen Aino
Kiljunen Liisa
Kiljunen Oiva
Korhonen Minna
Lappalainen Eero
Lautala Pentti
Luukkonen Eeva-Liisa
Niemi Sakari
Pietikäinen Heidi
Pitkonen Laura

x
x
x
x
x
x

poissa

x
x
x
x
x

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

Laura Pitkonen
puheenjohtaja

Terhi Salo
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 30.03.2022 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Aino Keijonen
pöytäkirjantarkastaja

Kaija Huhtinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 31.03. – 02.05.2022 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
8§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 23.03.2022 ja asialuettelo
24.3.2022 sekä pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 23.03. - 30.03.2022.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

9§
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 31.03. – 02.05.2022 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
31.03. – 02.05.2022.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aino Keijonen ja Kaija Huhtinen.

10 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista päätösehdotuksineen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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11 §
Helsingin hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö
Kirkkoneuvosto 23.3.2022 § 22
Valmistelija ja esittelijä: va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia p. 050-4019561,
olli.vuoristo-watia@evl.fi
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

Kirkkovaltuusto 30.3.2022 § 11
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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12 §
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvosto 23.3.2022 § 24
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

Kirkkovaltuusto 30.3.2022 § 12

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

kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

13 §
Seurakuntavaali, vaalilautakunnan jäsenten valinta
Kirkkoneuvosto 23.3.2022 § 29
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 MikkePöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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lin 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.

Kirkkovaltuusto 30.3.2022 § 13

Keskustelussa Minna Korhonen ehdotti varsinaiseksi ehdokkaaksi Kati Martikaista ja varajäseneksi
Antti Kasasta.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto asetti ehdokkaaksi Kati Martikaisen ja varajäseneksi
Antti Kasasen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

