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29.08.2018

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 29.08.2018 klo 18.00 – 20.20
Särkiranta, Koskenseläntie 199

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

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

x
x
x
x
x

Poissa

Henkilökoh. varajäsen

Läsnä

x

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

x

Puheenjoht. Helena Castrén, kirkkoherra
Sihteeri
Pasanen Unto, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Auvinen Marketta
Majuri Lauri

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Helena Castrén
puheenjohtaja, kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 29.8.2018 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Asta Luukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Minna Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 03.09. – 19.09.2018 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
34 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

35 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Asta Luukkonen ja Minna Korhonen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 03.09. – 19.09.2018 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 30.08. – 19.09.2018

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asta Luukkonen ja Minna Korhonen. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä esityksen mukaisesti.

36 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

37 §
Lapsivaikutusten arviointi
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §)
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

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

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

38 §
Hautausmaakatselmus
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset
sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten
mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto toimittaa hautausmaan katselmuksen ja laatii katselmuksesta
erillisen pöytäkirjan.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

39 §
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2019
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkovaltuuston on vuosittain vahvistettava veroprosentti, joka on ilmoitettava verottajalle verovuotta edeltävän vuoden marraskuussa. Veroprosenttia määrättäessä voidaan
pohjana käyttää kolmen vuoden toiminnan ja talouden suunnittelussa päätettyjä toiminnan, tulojen ja kustannusten sekä rahoituksen linjauksia.
Seurakunnan taloudellinen tilanne on hieman kohentunut tehtyjen tasapainotustoimenpiteiden ansiosta. Talouden tasapainottamiseksi kirkkovaltuusto päätti 9.2.2016 kokouksessaan vähentää henkilöstökuluja 1,5 henkilötyövuoden verran osa-aikaistamalla tehtäviä ja supistamalla toimintaa. Lisäksi korotettiin seurakunnan perimiä maksuja. Puukauppaa on tehty suunnitelmien mukaisesti, mutta rantatonttien kysyntä on ollut vähäistä.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Seurakunnan veroprosenttia tarkistettiin viimeksi vuodesta 2015 alkaen ja se on 1,95, joten veroprosenttia ei ole syytä korottaa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuodelle 2019 veroprosentiksi 1,95.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

40 §
Lahjoitustarjous Puumalan seurakunnalle
Korppinen Selma Maria kuolinpesä tarjoutuu lahjoittamaan seurakunnalle Kirkonkylässä
sijaitsevan Koivula nimisen kiinteistön (623-414-6-30). Kiinteistö on kaava-alueella sijaitseva rintamamiestila pinta-alan 9680 m2. Tila on vanhaa peltoaluetta, joka on osittain
metsittynyt ja vesakoitunut ja sillä on purkukuntoiset rakennukset omakotitalo ja sauna/varastorakennus. Tilan osoite on Metsotie.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lahjoitustarjouksen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että seurakunta ei ota tarjottua lahjoitusta vastaan.

41 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousraportti 31.7.2018. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 29.8.2018 sekä
heinäkuun toteutumaraportit sekä alustavat elokuun toteutumaraportit 29.8..
Talouspäällikkö on tehnyt Puumalan kunnan kanssa vuokrasopimuksen, jolla
vuokrataan Hiekkaranta-tilasta noin 500 m2 määräala 5 vuodeksi kuntoportaiden
rakentamista varten.
Kirkkoherran selvitys Kanttorilanrannan kaupan etenemisestä kunnan kanssa.
Sopalan osakaskunnan liittyminen perustettavaan laajempaan osakaskuntaan. Seurakunta kannattaa osakaskunnan yhdistymistä laajempaan osakaskuntaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Tilannekatsaus seurakunnan rantatonttien myymisessä.
Keskusrekisterin perustaminen hiippakunnan alueella edistyy. Puumalan seurakunta
on mukana hankkeessa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

