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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 02.10.2019 klo 16.30 – 17:45
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

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

x
x
x

Poissa

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 02.10.2019 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Pentti Lautala
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Sarvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 07.10. – 23.10.2019 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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x
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja veisattiin alkuvirsi 548.
KÄSITELLYT ASIAT
67 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
68 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pentti Lautala ja Kirsi Sarvi. Pöytäkirja
päätetään pitää nähtävänä 07.10. – 23.10.2019 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 03.10. – 23.10.2019.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

69 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

70 §
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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71 §
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.
Kirkkovaltuusto on 08.05.2019 pitämässään kokouksessa tehnyt seuraavat päätökset:
14 §
15 §

Määräalan myyminen Timo ja Anne Pullille
Tilinpäätös vuodelta 2018

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.

72 §
Sulkavan seurakunnan kutsu yhteistyöneuvotteluun
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 3.9.2019 päättänyt kutsua Juvan ja Puumalan seurakuntien edustajat Sulkavalle 16.10.2019 klo 17 keskustelemaan
seurakuntien yhteistyön syventämisestä ja mahdollisesta rakennemuutoksesta. Esityslistan liitteenä on kutsukirje ja ote Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksestä. Lisäksi liitteenä on piispan kirje lääninrovastille. Kirjeessä piispa määrää lääninrovastin
osallistumaan keskustelutilaisuuteen ja antamaan piispalle raportin ja arvion mahdollisista jatkotoimenpiteiden tarpeesta.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto ja henkilöstön valitsema edustaja osallistuvat yhteistyöneuvotteluun.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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73 §
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö rovastikuntajaosta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Mikkelin hiippakuntaan vuoden 2020 alussa kuuluvilta seurakunnilta pyydetään lausuntoa esitetystä rovastikuntajaon uudistamisesta. Lausunto tulee toimittaa tuomiokapitulille
4.10.2019 mennessä.
Tuomiokapitulin päätöksessä on asiaa selostettu seuraavasti:
Kirkolliskokouksen toukokuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti Mikkelin hiippakunta koostuu 1.1.2020 alkaen neljästä maakunnasta: Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Yhden maakunnan kokoinen rovastikunta vastaa niitä näkemyksiä, joita tuomiokapitulin asettama rovastikuntatyöryhmä loppuraportissaan keväällä
2017 esitti. Maakuntien asema on vahvistunut valtionhallinnossa läänien lakkauttamisen
jälkeen. Monien yhteistyöverkostojen kannalta on tarkoituksenmukaista, että kirkon
puolella on hallinnollinen ja toiminnallinen yksikkö, joka vastaa laajuudeltaan maakuntaa. Lääninrovasti on luonteva henkilö edustamaan rovastikuntaa niin maakunnallisten
liittojen kuin muidenkin maakunnallisesti organisoitujen yhteisöjen suuntaan. Maakunnallisesti muodostettavissa rovastikunnissa seurakuntien ja papiston määrä on osapuilleen
samankokoinen.
Rovastikuntien nimet pohjautuvat useimmiten historiallisesti vanhoihin kirkollisiin paikkakuntiin tai muuten keskeisiin rovastikunnan alueen paikkakuntiin. Hiippakunnissa on
myös muita nimeämiskäytäntöjä, esimerkiksi arkkihiippakunnassa ja Lapuan hiippakunnassa osa rovastikunnista on nimetty maakuntien mukaan. Olennaista on, että nimet olisivat mahdollisimman selkeitä. Rovastikuntajaon uudistaminen merkitsee useiden rovastikuntien yhdistämistä. Järkevin nimivaihtoehto olisi siirtyä samassa yhteydessä maakunnallisiin nimiin, jolloin myös vältyttäisiin kiistalta siitä, minkä paikkakunnan mukaan
yhdistetty rovastikunta nimetään.
Hiippakuntajaotuksen muutoksen johdosta tuomiokapitulin olisi joka tapauksessa päätettävä hiippakuntaan siirtyvien seurakuntien rovastikunnista. Useat lääninrovastien viranhoitomääräykset päättyvät vuoden 2019 lopussa, joten tuomiokapitulin pitää tehdä niistä
päätökset. Nykyinen rovastikuntajako on todettu jo pitkään epätarkoituksenmukaiseksi,
mutta tuomiokapituli on jäänyt odottamaan hiippakuntajakoa koskevaa muutosta. Moninkertaisen hallinnollisen päätöksenteon välttämiseksi on järkevää tehdä rovastikuntauudistus samalla, kun hiippakuntajaotuksen muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta.
Edellä esitetyn perusteella on tarkoituksenmukaista, että Mikkelin hiippakuntaan perustetaan 1.1.2020 alkaen neljä rovastikuntaa, jotka alueellisesti vastaavat hiippakuntaan kuuluvia neljää maakuntaa. Samalla nykyiset rovastikunnat lakkaavat. Etelä-Savon rovastikuntaan kuuluvat Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Pieksämäen, Juvan, Kangasniemen,
Hirvensalmen, Mäntyharjun, Savonlinnan, Puumalan ja Sulkavan seurakunnat. EteläKarjalan rovastikuntaan kuuluvat Lappeenrannan seurakuntayhtymä (Lappeenrannan,
Lappeen, Lauritsalan, Sammonlahden ja Joutsenon seurakunnat), Taipaleen, Luumäen,
Imatran, Ruokolahden ja Parikkalan seurakunnat. Kymenlaakson rovastikuntaan kuuluvat Kouvolan seurakuntayhtymä (Kouvolan, Kuusankosken, Valkealan, Anjalankosken
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ja Elimäen seurakunnat), Iitin, Kotka-Kymin, Haminan ja Pyhtään seurakunnat. PäijätHämeen rovastikuntaan kuuluvat Lahden seurakuntayhtymä (Keski- Lahden, Launeen,
Salpausselän, Joutjärven ja Nastolan seurakunnat), Asikkalan, Hollolan, Orimattilan,
Heinolan ja Tainionvirran seurakunnat. Esityslistan liitteenä on tuomiokapitulin pöytäkirjanote kokonaisuudessaan.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa esitettyyn rovastikuntajaon muutokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

74 §
Poikkeavat jumalanpalvelusajat vuonna 2020
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén , p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Puumalan seurakunnassa on käyty keskustelua jumalanpalvelusten alkamisajasta. Kirkkojärjestys määrää jumalanpalveluksen alkamisajaksi seurakunnan pääkirkossa sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10.
Seurakuntalaiset ovat useita vuosia toivoneet "iltakirkkoja". Työntekijät kannattavat kokeilua yksimielisesti, mutta totesivat, ettei nykyisillä resursseilla voi pitää sekä aamuisin
että iltaisin messuja. Alkuilta tarjoaa uusia mahdollisuuksia viettää messua myös muina
aikoina kuin sunnuntaiaamuisin, jolloin lapsiperheet ja työssä käyvät eivät lähde mielellään kirkkoon. Puumalassa kirkkomatkat ovat myös tavallista pitempiä.
Jumalanpalvelus haluttaisiin järjestää pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä sunnuntaina
klo 16 (vain adventti tekee poikkeuksen ja siirtää jumalanpalveluksen viikkoa aiemmaksi). Kirkkoneuvosto anoo kokeiluajaksi 1 kalenterivuotta 2020, jotta saisimme riittävän
selkeän kuvan muutoksen hyödyistä ja haitoista. Kokeilusta on tiedotettava erityisen huolella ja sen vaikutuksia on evaluoitava monipuolisesti. Kokeilu on alistettava tuomiokapitulin päätettäväksi. Kokeilupäiviksi vuonna 2020 on suunniteltu seuraavat sunnuntait:
26.1., 23.2. ,29.3., 29.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 22.11. ja 27.12.
Muut vuoden 2020 poikkeavat jumalanpalvelusajat ja sivukirkossa pidettävät (Lamminniemen kappeli) messut, jolloin pääkirkossa ei ole messua, ovat 2. pääsiäisäpäivä,
2.Juhannuspäivä ja Pyhäinpäivä. Lisäksi tapaninpäivänä pääkirkossa pidettäisiin "Kauneimmat joululaulut sanajumalanpalvelus" klo 16:00.
Jumalanpalvelukset siirretään kahdelta edellistalvelta saatujen myönteisten kokemusten
perusteella pidettäväksi viereiselle seurakuntakodille siten, että loppiaisen jälkeinen sunnuntai järjestetään seurakuntakodilla ja messut siirtyvät takaisin kirkkoon Marian päivänä 2020. Seurakuntalaiset kokevat, että seurakuntakoti on lämpimämpi ja yhteisöllisempi
jumalanpalveluspaikka kuin 1000 hengen iso kirkko. Tämä säästää myös hieman lämmityskuluja. Tuomiokapituli on antanut luvan jakaa ehtoollista seurakuntakodilla.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Ehtoollisen jakolupaa anotaan myös seurakunnan omistamalle kokoontumistilalle Särkirannassa, jossa vietetään pienimuotoisia arkiehtoollisia.
Kirkkoherra esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainitut poikkeavat jumalanpalvelusajat ja
alistaa päätöksen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

75 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kanttori Marja Ainali esitteli kokouksen alussa ennen varsinaista kokousta seurakunnan musiikkityötä ja omaa työnkuvaansa.
Talousraportti 30.09.2019. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 02.10.2019 sekä
syyskuun toteutumaraportit.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

