PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

7/2017

1

13.12.2017

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 13.12.2017 klo 18.00 – 19.47
Seurakuntakoti, alakerran kahvio

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Karjalainen Esa
Lappalainen Eero
Luukkonen Asta, varapj.
Korhonen Minna
Niemi Sakari
Reponen Maija

x

Poissa
x

x
x
x
x

Henkilökoh. varajäsen
Kiljunen Oiva
Huhtinen Kaija
Kautonen Miija
Markkanen Marja Liisa
Kantola Pentti
Luukkonen Eeva-Liisa

Läsnä
x

Puheenjoht. Luukkonen Asta, varapj.
Sihteeri
Pasanen Unto, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Auvinen Marketta
Majuri Lauri
Erkki Rouhiainen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
vs. kirkkoherra (15.1. – 15.3.2018)

ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Erkki Rouhiainen piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
59 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

60 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esa Karjalainen ja Kaija Huhtinen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.12.2017 -
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03.01.2018 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 18.12.2017 03.01.2018.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

61 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen, lisäksi lisäasioina käsitellään § 69 Luottotappiot ja § 70 Lyhytaikaisen luoton
valtuutus.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

62 §
Lapsivaikutusten arviointi
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §)
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

63 §
Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Seurakunnan taloussäännön 5 §:n mukaan Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että
kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan hankintojen suorittamisesta.
Talouspäällikkö on laatinut ohjeet talousarviosta ja hankintojen suorittamisesta. Ohjeet
on esityslistan liitteenä.
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
liitteen mukaisena.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

64 §
Kolehtisuunnitelma
Valmistelija:
kirkkoherra Helena Castrén p. 053-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvoston on vahvistettava kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 §:n mukainen kolehtisuunnitelma.
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. - 31.12.2018 on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille esittelylistan mukana.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

65 §
Kirkkoneuvoston kokoukset ja koolle kutsuminen vuonna 2018
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 § 1. mom. mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 § 2 mom. mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

1) kirkkoneuvoston kokoukset pidetään kevätkaudella vuonna 2018 keskiviikkoisin 17.1., 7.3., 18.4., ja 30.5.
2) kirkkoneuvosto kutsutaan koolle viimeistään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. Kutsu ja kokousaineisto lähetetään myös sähköpostilla.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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66 §
Diakoni Hanne Keijosen virkavapaa-anomus
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 19.4.2017 § 23
Diakoni Hanne Keijonen anoo virkavapautta diakonin virasta 1.5. – 31.12.2017 väliselle
ajalle. Hän on saanut Mikkelistä määräaikaisen kappalaisen sijaisuuden, jonka hoitamiseen anoo virkavapautta. Hän saa toukokuussa pappisvihkimyksen sijaisuuden hoitamiseksi. Anomuksessaan hän perustelee sillä, että tulevaisuudessa myös Puumalan seurakunta hyötyisi, kun diakonian viranhaltijalla on entistä laajempi osaaminen ja laajemmat
mahdollisuudet toimia seurakunnan palveluksessa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto myöntää diakoni Hanne Keijoselle palkatonta virkavapautta
ajalle 1.5. – 31.12.2017.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 08.11.2017 § 58
Diakoni Hanne Keijonen anoo jatkoa hänelle myönnettyyn palkattomaan virkavapauteen
ajalle 1.1.2018 – 31.03.2018. Hänet on valittu hoitamaan kappalaisen virkaa kyseiselle
ajalle.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto myöntää diakoni Hanne Keijoselle palkatonta virkavapautta
ajalle 1.1. – 31.03.2018.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

67 §
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvoston tulee tutkia kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ennen niiden täytäntöön panoa. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä, tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa se valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Kirkkovaltuusto on 22.11.17 pitämässään kokouksissa tehnyt seuraavat päätökset:
11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
12 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
13 § Työjärjestyksen hyväksyminen
14 § Seurakunnan taloussääntö
15 § Veroprosentin määrääminen vuodelle 2018
16 § Hautainhoitorahaston lakkauttaminen
17 § Vuoden 2018 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto toteaa, että valtuuston em. päätökset on tehty laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lain mukaisia ja siten täytäntöön pantavissa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

68 §
Vanhojen saatavien poisto kirjanpidosta
Seurakunnan kirjanpidossa ja reskontrassa on vanhoja saatavia, joita perintätoimista huolimatta ei ole saatu. Kirjanpitolain periaatteiden mukaan tulisi vanhat vähäiset rästit poistaa kirjanpidosta luottotappioina. Kirjanpidosta poistetuista saatavista pidetään erillistä
luetteloa ja niiden perintää jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Seurakuntataloudessa
tehdyt päätökset luottotappioista tulee toimittaa Kirkon palvelukeskukseen.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

liitteen mukaiset saatavat yhteensä 964 euroa poistetaan seurakunnan kirjanpidosta ja kirjataan luottotappioksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

69 §
Lyhytaikaisen luoton ottovaltuus
Seurakunnan kassavarat on vähentyneet ja maksuvalmius on heikentynyt, kun tonttikauppa ei ole sujunut suunnitellusti ja tehtyjen puukauppojen hakkuut ovat siirtyneet
huonojen kelien takia. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista varautua
ottamaan lyhytaikaista luottoa, jotta saadaan palkat ja sovitut maksut maksettua. Pankki
vaatii kirjallisen päätöksen luotonottovaltuudesta.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Talouspäällikkö on esteellinen tämän pykälän ajan ja poistui kokouksesta.
Minna Korhonen toimi sihteerinä tämän pykälän ajan.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää myöntää talouspäällikölle oikeuden ottaa lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään 200.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

70 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousraportti 30.11.2017. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 13.12.2017 sekä
marraskuun toteutumaraportit.
Piispainkokouksen suositus seurakunnissa toimivista jumalanpalvelusyhteisöistä
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat n 2640 m3 leimikoista tiloilla Hankolampi,
Kokkomäki ja Väänälä. Leimikko myytiin korkeimman tarjouksen tehneelle Metsäliitto
osuuskunta/Metsägroup:lle, kaupan arvo on n. 104.800 euroa.
Piispan kirje kirkkoneuvostolle 23.11.2017
Kirkkohallituksen päätös 10.10.2017 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuriperintöstategiasta vuoteen 2024
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Asta Luukkonen
puheenjohtaja

Unto Pasanen
sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan
Puumalassa 13. joulukuuta 2017

Esa Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja

Kaija Huhtinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja ja siihen liitetty valitusosoitus on pidetty yleisesti nähtävänä Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.12.2017 - 03.01.2018 viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10 - 13, mistä on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla 18.12.2017 - 03.01.2018.

Unto Pasanen
talouspäällikkö

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

