PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

3/2022

13.04.2022
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 13.04.2022 klo 19.00 – 19.11
Seurakuntakoti, Sali/sähköinen kokous

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 sähk.

poissa

x
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 13.4.2022 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Eeva-Liisa Luukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Liisa Kiljunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 14.04. – 16.05.2022 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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13.04.2022
ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
14 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 06.04.2022 sekä
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 06.04. - 13.04.2022.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin paikalla olevat valtuutetut. Kokous
todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.04. – 16.05.2022 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
14.04. – 16.05.2022.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Eeva-Liisa Luukkosta ja Liisa Kiljusta. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

16 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Ehdotettiin lisäpykäläksi ilmoitusasioita, jossa kerrotaan Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksestä. Päätettiin hyväksyä §18 ilmoitusasiat lisäpykäläksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen lisättynä lisäpykälällä.

17 §
Helsingin hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö
Kirkkoneuvosto 06.04.2022 § 38

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Valmistelija ja esittelijä: va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia p. 050-4019561,
olli.vuoristo-watia@evl.fi
Helsingin hallinto-oikeus on 28.3.2022 päivätyllä asiakirjalla (Diaarinumero
900/03.04.04.04.11/2022) pyytänyt Puumalan seurakunnan kirkkovaltuustolta vastaselitystä
koskien kirkkohallituksen lausuntoa 22.3.2022, jossa kirkkohallitus lausui Puumalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 16.2.2022 tekemästä kirkollisvalituksesta muilta osin
kuin täytäntöönpanokieltoa koskevan vaatimuksen. Vastaselityspyynnön määräajaksi oli asetettu 27.4.2022.
Riippumatta siitä, miten hallinto-oikeus ratkaisee seurakuntaliitosta koskevan asian, on ratkaisu toivottavaa saada mahdollisimman pian, jotta seurakuntaelämä saadaan järjestettyä asianmukaisesti ja henkilöstön käyttö ennakoitavasti.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

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

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 13.4.2022

ESITYS

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

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

18 §
Ilmoitusasiat
Helsingin hallinto-oikeuden välipäätös koskien täytäntöönpanokieltoa on saapunut
seurakuntaan paperisena 11.4.2022.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11.
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

