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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 05.06.2019 klo 18.00 - 19.51
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

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

x
x
x
x
x

Poissa

Henkilökoh. varajäsen

Läsnä

x

Auvinen Marketta
Pitkonen Laura
Pietikäinen Heidi
Lappalainen Eero
Niemi Sakari
Pietikäinen Aki

x

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

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Helena Castrén
puheenjohtaja, kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 05.06.2019 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Oiva Kiljunen
pöytäkirjantarkastaja

Pentti Lautala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 10.06. – 26.06.2019 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
42 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

43 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Oiva Kiljunen ja Pentti Lautala. Pöytäkirja
päätetään pitää nähtävänä 10.06. – 26.06.2019 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 10.06. – 26.06.2019.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

44 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

45 §
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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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46 §
Lastenohjaajan osa-aikaisen toimen täyttäminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 24.4.2019 § 31
Lastenohjaajan siirryttyä toisiin tehtäviin kirkkoherra päätti palkata määräaikaiseksi osaaikaiseksi (50 %) lastenohjaajaksi Tiina Reijosen 1.3. – 15.6.2019 väliseksi ajaksi.
Osa-aikainen (50 %) lastenohjaaja on huolehtinut seurakunnan perhe- ja lapsityöstä vastaamalla kerran viikossa päiväkerhosta ja varhaisnuorten kerhosta maanantaisin ja torstaisin perhekerhosta. Kerhoissa on riittänyt kävijöitä ja ne ovat toimineet hyvin, joten kysyntää seurakunnan järjestämälle lapsityölle on edelleen. Lisäksi lastenohjaaja on osallistunut yleiseen seurakuntatyöhön ja jumalanpalveluselämään.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää laittaa haettavaksi osa-aikaisen 75 % lastenohjaajan
toimen, joka täytetään 1.8.2019 alkaen, palkkaus vaativuusryhmän 402 mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeään 3 jäsenisen haastatteluryhmän.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Haastattelutyöryhmään valittiin kirkkoherra Helena Castrén, Laura Pitkonen, Pentti Lautala ja Hanne Keijonen.

Kirkkoneuvosto 24.4.2019 § 46
Määräaikaan mennessä tuli 1 hakemus. Kirkkoneuvoston valitsema haastatteluryhmä
haastatteli hakijan Jonna Lemmetyisen 27.5.2019
Kirkkoneuvoston asettama haastattelutyöryhmä (Keijonen, Lautala, Pitkonen, Castrén
sekä henkilöstön edustajana Vuoristo-Watia) ehdottaa yksimielisesti kirkkoneuvostolle,
että se valitsee avoimeen lastenohjaajan tehtävään (75%) 1.8.2019 alkaen Jonna Lemmetyisen ja määrää palkaksi KirVesTes vaativuusryhmä c
§402. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika ja esimiehenä on kirkkoherra. Rikosrekisteriote ja lääkärintodistus on esitettävä ennen tehtävän vastaanottoa.
Jonna Lemmetyinen on peruuttanut hakemuksensa ilmoituksella kirkkoherralle, joten
paikkaa ei voida täyttää.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

kirkkoneuvosto päättää laittaa haettavaksi osa-aikaisen 75 % lastenohjaajan
toimen, joka täytetään 15.8.2019 alkaen, palkkaus vaativuusryhmän 402
mukainen
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2019

4

05.06.2019

47 §
Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta, Saisaari tontti nro 5
----------------

48 §
Määräalan myyminen Hiekkaranta-tilasta
--------------------49 §
Kirkkoneuvoston kokoukset syyskaudella
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.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

1) kirkkoneuvoston kokoukset pidetään syyskaudella vuonna 2019 keskiviikkoisin klo 16.30 28.8., 02.10., 06.11. ja 11.12.
2) kirkkoneuvosto kutsutaan koolle viimeistään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsulla.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

50 §
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2020
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 kohentunut tehtyjen tasapainotustoimenpiteiden
ansiosta. Talouden tasapainottamiseksi kirkkovaltuusto päätti 9.2.2016 kokouksessaan
vähentää henkilöstökuluja 1,5 henkilötyövuoden verran osa-aikaistamalla tehtäviä ja su-

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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pistamalla toimintaa. Lisäksi korotettiin seurakunnan perimiä maksuja. Puukauppaa on
tehty suunnitelmien mukaisesti, mutta rantatonttien kysyntä on ollut vähäistä, joskin viime aikoina on elpynyt jonkin verran. Vuonna 2018 seurakunta sai Kirkkohallitukselta
harkinnanvaraista avusta 50.000 euroa. Tänä vuonna ei avustusta saatu, kun kirkkohallitus päätti olla myöntämättä harkinnanvaraista avustusta seurakunnille, joiden vuosikate
oli positiivinen 2018 tilinpäätöksessä.
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 2020 veroprosentiksi 1,95.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

51 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Diakonissa Sonja Hämäläinen kertoi kokouksen alussa diakonia- ja lähetystyöstä ja
tehtävistään.
Talousraportti 31.05.2019. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 05.06.2019 sekä
toukokuun toteutumaraportit.
Kirkkohallituksen täysistunto jakoi kokouksessaan 22.5.2019 harkinnanvaraiset avustukset. Puumalan seurakunta ei saanut hakemaansa avustusta, vaikka Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli puolsi hakemusta. Päätöksessä oli perusteluna: Mikäli seurakunnan vuosikate 2018 on positiivinen, avustusta ei esitetä, vaikka seurakunnalla olisi erityisiä perusteita saada avustusta yli 3 vuotta peräkkäin.
Talouspäällikön viranhaltijapäätös 2/2019. Talouspäällikkö päätti, että Torikonsalon
erälle ei vuokrata tilasta 623-438-7-0 Säynejärvi metsästysoikeutta, koska ko. tilan metsästysoikeus on vuokrattu Hamulan hirviseurueelle ja Hamulan kanssa yhteistyö on sujunut sopimusten mukaisesti.
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 4/1/2019
Osa-aikaisten työntekijöiden työajan muutokset: Toimistosihteeri Jaana Kontion
(75%) työaika 1.6.-31.7.2019 on 100% kiireellisten sukuselvitysten ja -tutkimusten tekemiseen ja talouspäällikön sijaisuuteen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Seurakuntapastori (50%) Olli J Vuoristo-Watian työaika 1.5.-31.5. on 60 % kirkkoherran
loman ja koulutuksen sijaistamisen vuoksi sekä 1.6.-30.6. on 100% rippikoululeirin ja
siitä aiheutuvien tehtävien ja leirivapaapäivien vuoksi.
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 1/5/2019
Maallikkoehtoollisavustajat Puumalan seurakunnan jumalanpalveluksissa:
Auvinen Hemmo
Husu Elsa
Kietäväinen Anne
Leinonen Marjatta
Luukkonen Asta
Matinen Niilo
Reponen Kerttu
Ripatti Iiris
Soikkanen Inkeri
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

