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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 06.11.2019 klo 16.30 – 20.55
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:
Kietäväinen Anne
Korhonen Minna

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Helena Castrén
puheenjohtaja, kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 06.11.2019 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Kaija Huhtinen
pöytäkirjantarkastaja

Paavo Immonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 11.11. – 27.11.2019 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pitää alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
76 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

77 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaija Huhtinen ja Paavo Immonen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 11.11. – 27.11.2019 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 11.11. – 27.11.2019.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

78 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

79 §
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 ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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80 §
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 02.10.2019 pitämässään kokouksessa tehnyt seuraavat päätökset:
20 § Veroprosentin määrääminen vuodelle 2020
21 § Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta Matias Rihulle ja Jutta Nulpposelle
22 § Määräalan myyminen Hiekkaranta-tilasta Jukka Auviselle
23 § Määräalan myyminen Hiekkaranta-tilasta Fingrid Oy
24 § Puumalan seurakunnan strategia
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 ehdotuksen.

81 §
Puumalan, Sulkavan ja Juvan seurakuntien seurakuntajaon muuttamisen selvitystyöhön osallistuminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 02.10.2019 § 72
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

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto ja henkilöstön valitsema edustaja osallistuvat yhteistyöneuvotteluun.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

Kirkkoneuvosto 06.11.2019 § 81
Kirkkoneuvosto ja henkilöstön edustaja kävivät Sulkavalla yhteistyöneuvottelussa
16.10.2019. Tilaisuudessa lääninrovasti Mikko Lappalainen esitteli Puumalan, Sulkavan
ja Juvan seurakuntien taloudesta vertailutietoja, jotka oli koonnut kirkkohallituksen
talouspäällikkö Pasi Perander. Esitys on esityslistan liitteenä. Neuvottelusta on
laadittu myös muistio, joka on esityslistan liitteenä.
Sulkavan, Juvan ja Puumalan kirkkoherrat neuvottelivat 18.10.19 Kirkkopalvelut
kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman kanssa ja pyysivät tarjouksen seurakuntajaon
muuttamiseen tähtäävästä selvitystyöstä. Liitteenä on Sulkavan seurakunnan
kirkkoherran kirje, jossa on asiaa selostettu ja pyydetään seurakuntien
kirkkoneuvostoja ja valtuustoja tekemään päätökset selvitystyöhön osallistumisesta ja
hyväksymään Kirkkopalvelut ry:n tarjouksen (liitteenä) selvitystyöstä Seurakuntien
omavastuuosuus on 1867 euroa kutakin seurakuntaa kohden.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto
1) päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Puumalan seurakunta osallistuu
selvityksen laatimiseen Puumalan, Sulkavan ja Juvan seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseen yhteistyössä ja
2) kirkkoneuvosto hyväksyy Kirkkopalvelut ry:n tarjouksen seurakuntarakenteen selvitystyöstä

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

82 §
Poikkeavat jumalanpalvelusajat vuonna 2020
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén , p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvosto 02.10.2019 § 74
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
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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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.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.
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

Kirkkoneuvosto 06.11.2019 § 82
Tuomiokapituli ilmoitti, että jumalanpalveluskokeilu vaatii kirkkovaltuuston päätöksen
ennen tuomiokapitulin käsittelyä.
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy edellä mainitut poikkeavat jumalanpalvelusajat. Päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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83 §
Henkilöstön kehittämissuunnitelma
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaan henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien
tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista.
Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti
ja sen tulee kattaa koko henkilöstö. Kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet
määritellään erikseen osana seurakunnan kolmivuotista toiminnan ja talouden suunnittelua. Talousarvioon sisällytetään henkilöstön kehittämissuunnitelma, josta varattavan
määrärahan puitteissa riittävällä tarkkuudella käyvät ilmi käytettävät kehittämisen
keinot sekä muu kehittämisen käytännön toteutus.
Talouspäällikkö on koonnut henkilöstön esityksistä kehittämissuunnitelman, jota on käsitelty henkilöstön kanssa työkokouksessa. Kehittämissuunnitelmassa esitettyihin koulutuksiin ja neuvottelupäiviin on varattu talousarvioesityksessä määrärahat.
Kehittämissuunnitelma on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan liitteenä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä henkilöstösuunnitelman karsittuna liitteen
mukaisena, koulutukseen varataan yhteensä 5.485 euroa.

84 §
Talousarvioavustukset vuodelle 2020
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Seurakunnalle on tullut vuoden aikana avustusanomuksia vuodelle 2020:
-Suomen merimieskirkko, toimintaan 450 eur
-Puumalan kirkkokuoro, toimintaan 2000 eur
Lisäksi seurakunnalla on lähetystyöstä sopimukset Suomen lähetysseuran ja Suomen
Ev.lut Kansalähetyksen kanssa, sekä lähetystyötä on tuettu Suomen Pipliaseuran, Ev.lut
Lähetysyhdistys Kylväjän ja Sanansaattajien kautta.
Diakoniatyöstä on tuettu Kirkon Ulkomaanavun kautta vuosittain.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

vuodelle 2020 varataan talousarvioon avustukset:

Musiikkitoimintaan
(kp 220)

Puumalan kirkkokuorolle

2.000 EUR

Lähetystyöhön Suomen
(kp 260)

Lähetysseuralle
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetykselle
Suomen Pipliaseuralle
Ev.lut Lähetysyhdistys Kylväjälle
Sanansaattajille

5.600 EUR
1.000 EUR
300 EUR
300 EUR
300 EUR

Diakoniatyöhön (kp 270)

Kirkon Ulkomaanapuun
Suomen Merimieskirkolle

3.300 EUR
400 EUR

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti myöntää avustukset seuraavasti:

Lähetystyöhön Suomen
(kp 260)

Lähetysseuralle
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetykselle
Suomen Pipliaseuralle
Ev.lut Lähetysyhdistys Kylväjälle
Sanansaattajille

5.600 EUR
1.000 EUR
300 EUR
300 EUR
300 EUR

Diakoniatyöhön (kp 270)

Kirkon Ulkomaanapuun
Yhteensä

3.300 EUR
10.800 EUR

85 §
Vuoden 2020 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja työryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden
2020 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 -2022. Talousarvio on esityslistan liitteenä.
Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 441.870 euroa, jossa on vähennystä -4,8 %
verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat 868.194 euroa (-0,7 %),
verotulot 471.800 euroa (vähennys -2,1 %) ja vuosikate on positiivinen 53.973 euroa.
Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 3.473 euroa.
Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan 280.000 euroa, maksutuottoja
87.120 ja vuokratuottoja 24.000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Suurin menoerä on henkilöstökulut, joita on budjetoitu 410.510 euroa (0,9 %:n lisäys).
Palveluiden ostoon käytetään 280.125 euroa (-0,9 %) ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita
hankitaan 129.609 eurolla (-2,0 %). Avustuksiin on varattu 14.200 euroa (0,0 %).
Investoinneissa on tonttien myyntituottoja budjetoitu 250.000 euroa ja kirkon maalämmön suunnitteluun 20.000 euroa ja kirkon katon maalaukseen 300.000.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2021 - 2022 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuosille 2021 - 2022 ja teki siihen tarvittavat muutokset (liitteenä) ja esittää
sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

86 §
Kirkon katon huoltomaalaus
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvoston 24.4.2019 valitsema kiinteistöjen korjaustyöryhmä on valmistellut kirkon katon huoltomaalausta, joka on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2020 aikana. Katolle teetettiin kuntokartoitus, jonka toteutti Kattotutka Oy. Suunnittelussa on konsulttina
toiminut Pasi Piispa Sitowise Oy:stä. Suunnitelmien mukaan tehdään kuntokartoituksessa
havaitut kiireelliset korjaustyöt ja maalataan katto saman väriseksi kuin se nyt on. Näillä
toimenpiteillä jatketaan katon käyttöikää 10-15 vuotta, jolloin kirkon ulkopuolen maalaukset ja katon uusiminen tulevat ajankohtaiseksi.
Kirkkohallitukselta anotaan korjausavustusta katon korjaus- ja maalaustöihin.
Maalaus- ja korjaustöiden suunnitelmat esitellään tarkemmin kokouksessa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy
1) kirkon katon maalaussuunnitelmat ja päättää käynnistää korjaustöiden
kilpailutuksen suunnitelmien mukaan
2) päättää anoa kirkkohallitukselta korjausavustusta kirkon katon korjausja maalaustöihin

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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87 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Toimistosihteeri Jaana Kontio esitteli kokouksen alussa ennen varsinaista kokousta
seurakunnan kirkkoherran viraston toimintaa ja omaa työnkuvaansa.
Talousraportti 31.10.2019. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 06.11.2019 sekä
lokakuun alustavat toteutumaraportit.
Kirkkoherra kertoi Kanttorilanrannan kaavoitus- ja neuvottelutilanteesta.
Kunnan tekninen toimi on tehnyt kirkkotien korjaussuunnitelmat, joissa tulee muutoksia myös kirkon ja seurakuntatalon kohdalle.
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat n. 2526 m3 harvennushakkuleimikosta. Leimikko myytiin korkeimman tarjouksen tehneelle Metsäliitto Osuuskunnalle, kaupan arvo n.
65.400 euroa.
Tilintarkastajan seloste 3.10.2019 pidetystä välitarkastuksesta.
Seurakunta saanut lahjoituksena arkkupeitteen 3.11.2019, Puumalan talkootikkaajat
lahjoittivat peitteen.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

