PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA

5/2022

28.09.2022
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 05.10.2022 klo 18.00 Seurakuntakoti, Sali

Läsnä:

Valtuutetut:

läsnä

poissa

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

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 __.__.2022 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 06.10. – 07.10.2022 kirkkoherranvirastossa.

ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
24 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 28.09.2022 sekä
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 28.09. - 05.10.2022.
ESITYS

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

PÄÄTÖS
25 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 06.10. – 07.10.2022 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
06.10. – 07.10.2022.

PÄÄTÖS
26 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS
27 §
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan seurakunnan välinen sopimus seurakuntatyön ja sen puitteiden järjestämisestä Puumalan alueseurakunnassa
Kirkkoneuvosto 7.9.2022 § 71
Kirkkohallituksen täysistunto on Mikkelin hiippakunnan aloitteesta päättänyt, että Puumalan
seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023
lukien. Puumalan seurakunta muodostaa jatkossa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Puumalan alueseurakunnan. Alueseurakuntamallin tavoitteena on taata tulevaisuudessa seurakuntatyön jatkuminen Puumalassa. Puumalan alueseurakunta on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan seitsemäs alueseurakunta.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Puumalan seurakunta ovat käyneet kuluvan vuoden aikana nimeämiensä edustajien välityksellä neuvottelut seurakuntatyön ja sen puitteiden järjesPöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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tämisestä Puumalan alueseurakunnassa 1.1.2023 lukien. Neuvoteltu sopimus käsitellään
kummankin seurakunnan kirkkovaltuustoissa. Sopimus on liitteenä.
Neuvotteluosapuolet ovat todenneet ja sopimuksiin on kirjattu, että sopimuksilla ei ole kirkkolainsäädäntöön perustuvaa velvoittavuutta, koska kirkkolaissa ei ole säädetty yhdistymissopimuksesta kuntajakolain tapaan. Neuvotteluvaltuutusten lähtökohtana on kuitenkin ollut, että
kumpikin sopimus saatetaan neuvottelijoiden edustamien toimielinten käsiteltäväksi, ja osapuolet sitoutuvat niitä noudattamaan sen jälkeen, kun ne on hyväksytty. Käytännössä talousarviovuoden 2023 seurakuntatyön järjestelyt ja talousarvion suunnittelu on jo aloitettu sopimusten edellyttämällä tavalla.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto saattaa sopimuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 05.10.2022 § 27
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan seurakunnan välisen sopimuksen seurakuntatyöstä ja sen puitteiden järjestämisestä Puumalan alueseurakunnassa.

PÄÄTÖS

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

