PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

4/2022

25.05.2022
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 25.05.2022 klo 18.05 – 19.14
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
x
x

poissa

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 25.5.2022 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Minna Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Aino Keijonen
pöytäkirjantarkastaja

Kaija Huhtinen § 22
pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirja nähtävillä 26.05. – 27.06.2022 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
18 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 18.05.2022 sekä
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 18.05. - 25.05.2022.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Paikalla oli 9 valtuutettua. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

19 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.05. – 27.06.2022 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
26.05. – 27.06.2022.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Korhonen ja Aino Keijonen.
Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä esityksen mukaisesti.

20 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

21 §
Tilinpäätös 2021
Kirkkoneuvosto 23.3.2022 § 33
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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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 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.

Kirkkoneuvosto 11.5.2022 § 54
Kirkkoneuvosto jätti 23.3.2022 vuoden 2021 tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Tilintarkastusyhteisö Mikkelin Tilintarkastus Oy tilintarkastaja Mika Mikkonen suoritti
4.5.2022 vuoden 2021 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja laati tilintarkastuskertomuksen. Siinä
hän toteaa lausuntonaan, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta.
Liitteenä on tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja
2) tilikauden tuloksesta 13 449,07 euroa poistoeron lisäyksen 10.333,33 euroa
jälkeen jäävä ylijäämä 23 782,40 euroa esitetään kirjattavaksi taseeseen
yli/alijäämän tilille.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 25.5.2022 § 21
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja
2) tilikauden tuloksesta 13 449,07 euroa poistoeron lisäyksen 10.333,33 euroa
jälkeen jäävä ylijäämä 23 782,40 euroa esitetään kirjattavaksi taseeseen
yli/alijäämän tilille.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

22 §
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvosto 11.5.2022 § 55
Kirkkoneuvostoon tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL
23:8). Säännös koskee sekä varsinaisia että varajäseniä.
Kun 40 % kuudesta on 2,4, niin lain mukaan se pyöristyy tässä tilanteessa ylöspäin eli kolmeen. Näin ollen kaksi kuudesta ei tasa-arvopykälän osalta ole riittävä.
Kirkkoneuvoston varajäsen Laura Pitkonen on jättänyt sähköpostitse vapauttamispyynnön
4.5.2022 Sakari Niemen varajäsenyydestä vedoten kirkkolain 23:8 sääntöön koskien naisten ja
miesten edustusta toimielimessä.
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vapauttaa Laura
Pitkosen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä sekä valitsee Laura Pitkosen tilalle
kirkkoneuvoston varajäseneksi yhden miehen lisää niin, että KL 23:8 mukainen
tasa-arvo toteutuu.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 25.5.2022 § 22
Puheenjohtaja Laura Pitkonen poistui esteellisenä ja varapuheenjohtaja Minna Korhonen tuli
tämän pykälän ajaksi puheenjohtajaksi. Todettiin, että varapuheenjohtaja ei voi olla pöytäkirjantarkastajana tässä pykälässä § 22, joten tähän pykälään § 22 valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Kaija Huhtinen Minna Korhosen tilalle.
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vapauttaa Laura
Pitkosen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä sekä valitsee Laura Pitkosen tilalle
kirkkoneuvoston varajäseneksi yhden miehen lisää niin, että KL 23:8 mukainen
tasa-arvo toteutuu.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto vapauttaa Laura Pitkosen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä
sekä valitsee Laura Pitkosen tilalle kirkkoneuvoston varajäseneksi Niilo Matisen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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23 §
Vastatarjous määräalasta
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 ----- myydään Hiekkarantatilasta 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
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.

Kirkkoneuvosto 27.4.2022 § 45

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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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.

Kirkkovaltuusto 25.5.2022 § 23

Oiva Kiljunen esitti, että määräalaa ei myydä, jota Eero Lappalainen kannatti. Asiasta päätettiin
äänestää ja äänestetään niin, että JAA tarkoittaa, että myydään ja EI tarkoittaa, että ei myydä.
Äänestyksen tulos:
Huhtinen Kaija
Keijonen Aino
Kiljunen Liisa
Kiljunen Oiva
Korhonen Minna
Lappalainen Eero
Lautala Pentti
Niemi Sakari
Pitkonen Laura

tyhjä
EI
tyhjä
EI
JAA
EI
EI
tyhjä
JAA

ESITYS

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

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuuston äänestyksen tulos 4 EI-ääntä, 2 JAA-ääntä ja 3 tyhjää ääntä.
Kirkkovaltuusto päättää olla myymättä määräalaa.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14.
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

