PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

6/2019

1

28.08.2019

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 28.08.2019 klo 18.00 – 19.45
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

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

x

Poissa
x

x
x
x
x

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:
Kietäväinen Anne
Korhonen Minna

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Helena Castrén
puheenjohtaja, kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 28.08.2019 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Oiva Kiljunen
pöytäkirjantarkastaja

Hanne Keijonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 02.09. – 18.9.2019 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
KÄSITELLYT ASIAT
57 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

58 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Oiva Kiljunen ja Hanne Keijonen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 02.09. – 18.9.2019 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 29.08. – 18.9.2019.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

59 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

60 §
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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61 §
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.

62 §
Määräalan myyminen Hiekkaranta-tilasta
---------------63 §
Määräalan myyminen Hiekkaranta-tilasta Fingrid Oy
Fingrid Oyj on uusimassa Imatran ja Huutokosken välistä vanhaa 110 kV johtoaan. Tässä
yhteydessä on tarpeen sijoittaa johtoa varten erotinteline Suur-Savon Sähkön omistaman
sähköaseman viereen. Teline ei aivan tulisi mahtumaan Suur-Savon Sähkön omistamalle
asemakiinteistölle, vaan se sijoittuisi osittain Puumalan seurakunnan omistaman kiinteistön Hiekkaranta 3:123 puolelle. Samalla se aiheuttaisi sen, että sähköaseman sivuitse
kulkevaa tietä pitäisi siirtää. Fingrid Oyj tarjoutuu ostamaan noin 0,4 ha suuruisen määräalan, jolle mahtuisi erotinteline ja myös tien siirto, jonka yhtiö tekee kustannuksellaan.
Seurakunta on aiemmin myynyt Suur-Savon Sähkö Oy:lle sähköasemaa varten Lohentien
varrella sijaitseman määräalan ja tämä määräala tulee aikaisemmin myydyn määräalan
viereen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Talouspäällikkö on neuvotellut kaupan ehdoista Fingrid Oyj:n maankäyttöpäällikkö Ilkka Almin kanssa, ja laatinut liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen, jolla myydään
noin 0,4 ha suuruinen määräala Puumalan kunnan kirkonkylässä olevasta Hiekkarantaranta RN:o 3:123 (kiinteistötunnus 623-414-3-123) tilasta hintaan 4000 euroa. Ostaja on
hyväksynyt kaupan ehdot.
Liitteenä on myös kiinteistövälittäjä Kaija Hukan laatima lausunto määräalan arvosta.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Fingrid Oyj:lle myydään
Puumalan kunnan Kirkonkylästä Hiekkaranta-tilasta (623-414-3-123) 0,4
ha määräala hintaan 4.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

64 §
Lastenohjaajan osa-aikaisen toimen täyttäminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
-----------------Kirkkoneuvosto 28.8.2019 § 64
Puumalan seurakunnan vastaavan lastenohjaajan (75%) toimi julistettiin uudelleen avoimeksi kirkkoneuvoston kokouksessa 5.6.2019. Ilmoitus julkaistiin kirkon evl.fi avoimet
työpaikat – sivuilla, oikotiellä, työvoimatoimiston sivuilla sekä seurakunnan nettisivuilla. Tällöin hakijoita oli vain yksi. Kirkkoherra ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
päättivät jatkaa hakuaikaa 31.7.2019 saakka. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui
aikaisemman hakemuksen lisäksi 3.
Haastattelutyöryhmä kutsui haastatteluun 3 hakijaa. Esityslistan liitteenä on haastatteluryhmän muistio hakijoista ja haastatteluista.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää, että
1) lastenohjaajan osa-aikaista tointa ei täytetä vakituisella työntekijällä
toistaiseksi
2) merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöksen, jolla hän palkkaa määräajaksi 1.9. – 31.12.2019 osa-aikaiseksi 75 % lastenohjaajaksi Saara
Mattilan

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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65 §
Puumalan seurakunnan strategia
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 24.4.2019 §38
Seurakunnan luottamushenkilöt kokoontuivat 23.2.2019 Särkirantaan Luottamuksen lauantain merkeissä suunnittelemaan konsultti Olavi Vuoren johdolla tulevaa toimintaa ja
laittamaan uuden strategian suunnittelua vireille. Tilaisuudessa käytiin läpi nykyistä toimintaa ja pohdittiin suuntaviivoja tulevaisuuteen. Tuolloin sovittiin myös, että strategian
työstämistä jatketaan pienemmällä työryhmällä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee strategiatyöryhmään kirkkoherra Helena Castrénin,
talouspäällikkö Unto Pasasen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hanne
Keijosen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anne Kietäväisen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Minna Korhosen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 28.8.2019 § 65
Valmistelija :
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén, p.050-343 2474, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvoston valitsema työryhmä valitsi puheenjohtajakseen kirkkoherra Helena
Castrénin ja sihteeriksi talouspäällikkö Unto Pasasen. Se kokoontui kesän aikana neljä
kertaa ja määritteli seurakunnan strategiaa varten mission, vision ja arvot.
Missio eli perustehtävä kertoo, mitä varten yhteisö on olemassa ja mihin se toiminnallaan
pyrkii. Seurakunnan missio on:
Olemme ihmisyyttä ja luomakuntaa kunnioittava yhteisö, joka ammentaa voimaa Kristuksesta ja rohkaisee luontevaan yhteyteen Jumalan ja
toistemme kanssa.
Visio on yhteinen näky tulevaisuudesta. Se kertoo siitä, millainen yhteisön ja sen toiminnan toivotaan olevan tulevaisuudessa. Seurakunnan visio 2025:
Puumalan seurakunta on elävä hengellinen yhteisö, johon halutaan
kuulua ja osallistua seurakuntaelämään. Vapaaehtoiset ovat merkittävä voimavara ja heitä arvostetaan ja tuetaan. Vapaa-ajan asukkaat
kuuluvat olennaisesti seurakuntayhteisöömme. Resurssit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tasolla.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Toimintaa ohjaaviksi seurakunnan arvoiksi määriteltiin
Kunnioitus
Avoimuus
Toiveikkuus
Luontevuus
Esityslistan liitteenä on työryhmän esitys seurakunnan strategiaksi, jota kirkkoneuvosto
täydentää tarpeen mukaan.

Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee työryhmän esityksen seurakunnan strategiaksi ja
esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan strategian 2025.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

66 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Seurakuntamestari Pekka Huttunen ja siivooja-vahtimestari Terhi Toikkanen kertoivat kokouksen alussa ennen varsinaista kokousta työstään ja tehtävistään.
Talousraportti 31.07.2019. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 28.08.2019 sekä
heinäkuun toteutumaraportit.
Kirkkohallituksen virastokollegio on 15.08.2019 päättänyt vahvistaa Puumalan seurakunnan kirkkovaltuuston 08.05.2019 tekemän päätöksen, jolla myytiin noin 6390 m2
kokoinen määräalan tilasta Papinniemi 623-441-1-4 Timo ja Anne Pullille 49.000 euron
kauppahinnasta.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 28.6.19 kirkon katon kuntotarkastuksesta ja katon maalausprojektin rakennuttajakonsultin ja valvojan valinnasta.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

