PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

6/2022

1
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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 27.04.2022 klo 17.00 – 17.50
Seurakuntakoti, Sali/sähköinen kokous

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

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

x
x

Poissa

x
x
x
x

Henkilökoh. varajäsen
Kiljunen Liisa
Kiljunen Oiva
Keijonen Aino
Pitkonen Laura
Pulliainen Maritta
Pietikäinen Aki

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 27.4.2022 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Kaija Huhtinen
pöytäkirjantarkastaja

Eero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 28.04. - 01.06.2022 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

Läsnä

x
x
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
39 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

40 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaija Huhtinen ja Eero Lappalainen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 28.04. - 01.06.2022 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 28.04. - 01.06.2022.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

41 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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42 §
Kirkkoneuvoston alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat laatineet yhdessä työntekijöiden kanssa ehdotuksen
vuosilomajärjestykseksi vuodelle 2022. Lomalista on esityslistan liitteenä. Kirkkoherran
lomista päättää tuomiokapituli ja seurakuntapastorin lomista päättää kirkkoherra.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat liitteenä olevan lomalistan mukaisesti.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

43 §
Seurakunnan viralliset edustajat Lähetysseuran vuosikokoukseen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat järjestetään 20.–22.5.2022 Oulussa. Juhlien yhteydessä pidetään Lähetysseuran vuosikokous, jossa seurakuntaa edustaa seurakunnan valitsemat viralliset edustajat valtakirjalla.
Asiasta keskusteltiin ja Sakari Niemi ehdotti, että ei lähetetä virallista edustajaa vuosikokoukseen, koska ei löydy sopivia ehdokkaita. Eero Lappalainen kannatti esitystä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan virallisen edustajan Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti olla valitsematta virallista edustajaa
Lähetysseuran vuosikokoukseen.

44 §
Kolehtisuunnitelma
Valmistelija ja esittelijä:
va. kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watia p. 050 4019561, olli.vuoristo-watia@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Kirkkoneuvoston on vahvistettava kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 §:n mukainen kolehtisuunnitelma.
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.8. - 31.12.2022 jaetaan kirkkoneuvoston jäsenille kokouksessa.
Va. kirkkoherra huomasi puutteita kolehtisuunnitelmasta, joten hän ehdotti, että kolehtisuunnitelma palautetaan valmisteltavaksi.
Kirkkoherra esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto päätti palauttaa kolehtisuunnitelman valmisteltavaksi.

45 §
Vastatarjous 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 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 --- ja --- 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 § 30

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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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 ---- ja ----, 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.

Kirkkoneuvosto 27.4.2022
Talouspäällikkö välitti kiinteistönvälittäjälle kirkkoneuvoston päätöksen. Välittäjältä tuli
vastatarjous määräalasta, joka oli ----- euroa. Vastatarjous on liitteenä.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

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

46 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra 02/2022 ja Kirkkoherra 03/2022
Talousraportti 27.04.2022. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 27.04.2022 sekä
maaliskuun alustavat toteutumaraportit.
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat Papinniemi tilalta n. 1838 m3 ensiharvennus-,
harvennus-, ja uudistushakkuuleimikko myydään korkeimman tarjouksen tehneelle Stora
Enso Oyj:lle, kaupan arvo on n. 92.440 euroa.

Talouspäällikkö esitti, että
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.
Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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