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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 06.03.2019 klo 18.30- 21.10
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Huhtinen Kaija
Immonen Paavo
Keijonen Hanne, varapj.
Kiljunen Oiva
Lautala Pentti
Sarvi Kirsi

x
x
x
x
x
x

Poissa

Henkilökoh. varajäsen
Auvinen Marketta
Pitkonen Laura
Pietikäinen Heidi
Lappalainen Eero
Niemi Sakari
Pietikäinen Aki

Puheenjoht. Helena Castrén, kirkkoherra
Sihteeri
Pasanen Unto, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Korhonen Minna

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Helena Castrén
puheenjohtaja, kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 06.03.2019 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Pentti Lautala
pöytäkirjantarkastaja

Kaija Huhtinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 11.03. – 25.03.2019 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartautena oli tuhkamessu ennen kokousta.
KÄSITELLYT ASIAT
12 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

13 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pentti Lautala ja Kaija Huhtinen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 11.03. – 25.03.2019 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 07.03. – 25.03.2019

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

14 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

15 §
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.

16 §
Tilinpäätös vuodelta 2018
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun.
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3).
Seurakunnan toimintatuotot vuodelta 2018 olivat 449.021,22 euroa ja toimintakulut
830.323,59 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot 334.412,99 euroa ja kulupuolella henkilöstökulut 402.984,93 euroa olivat suurimmat erät. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi 466.183,55 euroa ja toiminta-avustusta saatiin Kirkkohallitukselta 52.364,90
euroa. Vuosikate oli positiivinen 94.309,11 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot
60.804,29 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämä
43.838,18 euroa. Investointeja ei vuoden 2018 aikana tehty. 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.

17 §
Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkohallitus lähetti yleiskirjeen1/2019 tammikuun lopulla harkinnanvaraisten avustusten hakemisesta vuonna 2019. Yleiskirjeessä mainitaan avustusten jaosta:
Avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä on mahdollista saada kolmena peräkkäisenä vuotena, jollei pidempää ajanjaksoa katsota tarkoituksenmukaiseksi seurakunnan
erityisistä olosuhteista johtuen. Tämän jälkeen seurakunta voi saada kehittämisavustusPöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ta, jonka edellytyksenä on talouden tasapainottamiseen tähtäävä kehittämissuunnitelma.
Kirkkohallitus päätti, että harkinnanvaraista toiminta-avustusta on tarkoituksenmukaista
myöntää seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen peräkkäisen vuoden ajan
seuraavista syistä:
I. Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen tarpeessa. Tällöin toteutuu ainakin toinen seuraavista edellytyksistä:
a) Seurakunta on saaristoseurakunta.
b) Seurakunnalla on useampia pysyviä toimipaikkoja, joiden välinen
etäisyys on seurakunnan pinta-ala huomioiden kohtuuttoman pitkä niin,
että niitä voidaan pitää erillisinä toimintakeskuksina.
II. Määräaikainen harkinnanvarainen avustus
Jos seurakunta on päättämässä seurakuntaliitoksesta, avustusta voidaan myöntää
liitoksen toteutumiseen saakka, ei kuitenkaan yhteensä yli viittä vuotta peräkkäin.
Tuen jatkumisen edellytyksenä on tuomiokapitulin lausunto yhdistymishankkeen
etenemisestä ja toteutumisajankohdasta.
III. Vuosittainen muista syistä myönnettävä avustus
Voidaan myöntää seurakunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa
otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne
perusteet ja erityisolosuhteet, joita seurakunta pitää syinä kuluvan vuoden talouden tasapainottamisongelmiin. Tällöin on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada
yleisistä tilastoista. Avustusta haettaessa seurakunnan tulee toimittaa selvitys talouden
tasapainottamista (hakemusvuonna ja kahtena seuraavana vuonna) koskevista toimenpiteistä.

Avustushakemus on lähetettävä tuomiokapituliin 29.3. mennessä. Hakemuksen liitteenä
lähetetään 2018 tilinpäätös.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää hakea vuodelle 2019 harkinnanvaraista avustusta
50.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

18 §
Lampenin rahaston hoitokunta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Lampenin rahasto on Puumalan seurakunnan omistama ja hoitama rahasto, jonka tarkoituksena on tukea taloudellisesti Viljakansaarelta kotoisin olevia peruskoulun tai lukion
käyneitä nuoria, jotka opiskelevat joko ammattiin valmistavassa tai ammatillisiin opintoihin valmentavassa oppilaitoksessa.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Rahastosta on jaettu avustuksia viimevuosina vuosittain 1-3 henkilölle 250 euroa/henkilö
hakijoista riippuen. Rahaston pääoma on tällä hetkellä 19.269,01 euroa.
Rahaston sääntöjen mukaan rahaston käytöstä huolehtii hoitokunta, johon kirkkoneuvosto valitsee toimikautensa alussa kaksi jäsentä ja Valtolan kyläläiset yhden jäsenen. Kyläläiset ovat valinneet Annakaisa Arilahden hoitokunnan jäseneksi.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen rahaston käytön ja valitsee rahaston
hoitokuntaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen rahaston käytön ja valitsi rahaston hoitokuntaan Oiva Kiljusen ja Kirsi Sarven.

19 §
Seurakunnan viralliset edustajat lähetysjuhlille
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat pidetään Jyväskylässä 17.-19.5.2019. Juhlien yhteydessä pidetään Lähetysseuran vuosikokous, jossa seurakuntaa edustaa seurakunnan
valitsemat viralliset edustajat valtakirjalla. Lähetyspiiriohjaajat kokoontuivat 23.1.2019,
he ehdottavat seurakunnan virallisiksi edustajiksi Sonja Hämäläistä ja Anne Kietäväistä.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille seurakunnan
virallisiksi edustajiksi Sonja Hämäläisen ja Anne Kietäväisen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

20 §
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän jäsenten valinta
Valmistelija: talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen diakoniatyöhön ja lähetystyöhön työryhmän,
johon kuuluvat diakonian viranhaltija ja lähetystyöstä vastaava viranhaltija sekä enintään
4 jäsentä, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet
diakonian viranhaltijaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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suostuvansa tähän tehtävään. Sama henkilö voi olla työryhmän jäsen peräkkäin enintään
kaksi toimikautta kerrallaan.
Ehdotus työryhmän jäseniksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajan ja
2) kolme muuta jäsentä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajaksi Anne Kietäväisen
2) jäseniksi Elsa Husun, Arvo Ikosen ja Pirjo Luukkosen

21 §
Jumalanpalveluselämän työryhmän jäsenten valinta
Valmistelija: talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen jumalanpalveluselämän työryhmän, johon
kuuluu kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori ja enintään 4 jäsentä, joista yhden tulee
olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet kirkkoherraa,
seurakuntapastoria ja kanttoria kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat
ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Sama henkilö voi olla työryhmän jäsen
peräkkäin enintään kaksi toimikautta kerrallaan.

Ehdotus työryhmän jäseniksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajan ja
2) kolme muuta jäsentä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajaksi Kaija Huhtisen
2) jäseniksi Hemmo Auvisen, Maritta Pulliaisen, Kirsi Sarven

22 §
Kasvatuksen työryhmän jäsenten valinta
Valmistelija: talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen nuoriso-, lapsi- ja perhetyöhön kasvatuksen
työryhmän, johon kuuluu nuorisotyöstä vastaava seurakuntapastori ja lastenohjaaja sekä
enintään 4 jäsentä, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet seurakuntapastoria ja lastenohjaajaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Työryhmässä tulee kasvatusalan,
lasten vanhempien ja nuorten edustus. Sama henkilö voi olla työryhmän jäsen peräkkäin
enintään kaksi toimikautta kerrallaan.
Ehdotus työryhmän jäseniksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee kasvatuksen työryhmään
1) lasten vanhempien edustajan,
2) kasvatusalan edustajan,
3) nuorten edustajan,
4) kirkkoneuvoston edustajan

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) lasten vanhempien edustajaksi Heidi Pietikäisen
2) kasvatusalan edustajaksi Pentti Lautalan
3) nuorten edustaja. Kirkkoneuvosto päätti pyytää, että nuorisovaltuusto
nimeää jäsenen ja varajäsenen työryhmään
4) kirkkoneuvoston edustajaksi Laura Pitkosen

23 §
Rippikoulun ohjesäännön hyväksyminen
Valmistelija: talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkossamme on vuosina 2014-2018 tehty laajamittainen rippikoulu-uudistus. Uudistuksen tuloksena on syntynyt kaksi merkittävää rippikoulua ja isostoimintaa linjaavaa asiakirjaa: Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 ja Isoja ihmeitä - isostoiminnan linjaukset.
Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 23.10.2018 rippikoulun malliohjesäännön. Rippikoulun malliohjesääntö korvaa aiemmin voimassa olleen rippikoulun malliohjesäännön
vuodelta 2002.
Rippikoulun malliohjesääntö luo puitteet seurakuntien rippikoulutyön järjestämiselle.
Rippikoulun ohjesäännön hyväksyy seurakuntaneuvosto tai kirkkoneuvosto. Ohjesääntö
alistetaan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.
Puumalan seurakunnan rippikoulusuunnitelma jaetaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy Puumalan seurakunnan rippikouluohjesäännön ja
alistaa sen tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

-------------------------------------------25 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi

Talousraportti 28.2.2019. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 06.03.2019 sekä
helmikuun alustavat toteutumaraportit.
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat n. 4100 m3 leimikosta tilalla Papinniemi. Leimikko myytiin korkeimman tarjouksen tehneille Metsäliitto osuuskunta/Metsägroup:lle,
kaupan arvo on n. 145.000 euroa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 17.1.2019 päättänyt vahvistaa
Puumalan seurakunnan kirkkovaltuuston 21.11.2018 tekemän päätöksen, jolla myytiin n.
2000 m2 määräala Metsälä-tilasta Tuula ja Matti Lehtolalle 15.400 eurolla. Kaupat on
tehty ja kauppakirjat allekirjoitettu 22.2.2019.
Kirkkoherra on päättänyt palkata määräaikaiseksi osa-aikaiseksi (50 %) lastenohjaajaksi Tiina Reijosen 1.3. – 15.6.2019 väliseksi ajaksi.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

