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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 18.03.2020 klo 16.30 - 18.54
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 18.03.2020 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Hanne Keijonen
pöytäkirjantarkastaja

Oiva Kiljunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 23.03. – 08.04.2020 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

2§
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanne Keijonen ja Oiva Kiljunen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 23.03. – 08.04.2020 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 19.03. – 08.04.2020.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen, lisättynä lisäasialla §10 Sulkavan ja Puumalan talouspäällikköjen yhteistyö sijaistuksissa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

4§
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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5§
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 11.02.2020 pitämässään kokouksessa tehnyt seuraavat päätökset:
4 § Kirkonkirjojenpidon alueellinen organisoiminen
5 § Kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston- ja hautaustoimen ohjesääntöjen uusiminen
6 § Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit
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.

6§
Tilinpäätös vuodelta 2019
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 2019 olivat 437.873,98 euroa ja toimintakulut
832.719,07 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot 231.206,69 euroa ja kulupuolella henkilöstökulut 414.735,27 euroa olivat suurimmat erät. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi 469.271,47 euroa. Vuosikate oli positiivinen 33.635,84 euroa ja suunnitelman
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nimikirjaimet

____ / ____

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

1/2020

4

18.03.2020

mukaiset poistot 60.804,26 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden tulokseksi
muodostui alijäämä -16.835,09 euroa. Investoinneissa oli kirkon katon maalaus- ja korjausprojektin suunnittelukuluja 6.756,66 euroa. Liitteenä on seurakunnan tilinpäätöskertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

7§
Harkinnanvaraisen avustuksen anominen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkohallitus lähetti yleiskirjeen 2/2020 tammikuun lopulla harkinnanvaraisten avustusten hakemisesta vuonna 2020. Yleiskirjeessä mainitaan avustusten jaosta:
Kirkkohallituksen linjausten mukaisesti harkinnanvaraisia avustuksia jaetaan
seuraavasti:
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 kehittämisavustusta, 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

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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.
Tuomiokapitulien lausunnoilla on tämän avustuksen myöntämisessä erittäin suuri
merkitys. Edelleen edellytetään, että tuomiokapitulien yhteistyökonsultit tai selvitysmiehet mahdollisuuksien mukaan osallistuvat avustusta hakevien seurakuntien talouden tasapainottamissuunnitelmien laadintaan. Myös kaikki mahdolliset
yhteistyöhankkeet tulee kartoittaa ja tutkia ennen tämän avustuksen hakemista.

Avustushakemus on lähetettävä tuomiokapituliin 3.4. mennessä. Hakemuksen liitteenä
lähetetään 2019 tilinpäätös. Esityslistan liitteenä on avustushakemus.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää hakea vuodelle 2020 harkinnanvaraista avustusta
50.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

8§
Kirkkoherran sivutoimilupa-anomus
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoherra Helena Castrén anoo sivutoimilupaa toimiakseen satunnaisesti yrityksensä
Caicu-nimissä työnohjaajana tai kouluttajana. Hän saa myös kirjoittamistaan kirjoista
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palkkioita yrityksellensä. Käytännössä työ tapahtuu lomilla ja joinakin vapaapäivinä seurakunnan ulkopuolisissa tiloissa. Edellinen toimilupa on umpeutunut.
Liitteenä olevassa anomuksessa on tarkemmat perustelut.
Kirkkoherran sivutoimiluvan myöntää tuomiokapituli kuultuaan kirkkoneuvostoa.
Kirkkoherra poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja
johti puhetta tämän pykälän ajan.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä kirkkoherralle anomuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

9§
Yhteistyö Hanhiniitty Ay/Saimaa Canoeing melontatukikohtien järjestämisessä
Hanhiniitty Ay/Saimaa Canoeing on lähettänyt seurakunnalle yhteistyöesityksen, joka
koskee seurakunnan omistaman ns. Sopalan kämpän vuokraamista yrityksen käyttöön
melontakämppäverkoston tukikohdaksi. Lisäksi he toivovat mahdollisuutta vuokrata
muutamia maa-alueita leirintätukikohdiksi kanoottiretkiä varten.
Liitteenä on Hanhiniitty Ay/Hanhiniityn yhteistyöesitys ja kysely maan- ja mökkiomistajille.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto keskustelee yhteistyöesityksestä ja päättää valtuuttaa talouspäällikön valmistelemaan yhteistyösopimuksen seuraavaan kokoukseen
kirkkoneuvoston evästyksen perusteella.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

10 §
Sulkavan ja Puumalan talouspäällikköjen yhteistyö sijaistuksissa
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Sulkavan ja Puumalan seurakuntien talouspäälliköt ovat keskustelleet mahdollisesta yhteistyöstä taloushallinnon asioiden hoitamisesta lomien ja vapaiden aikana. Nykytekniikka mahdollistaa useimpien asioiden hoitamisen etätyönä verkon kautta. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä on mahdollista hoitaa esim. laskujen kierrätykseen, tarkistuk-
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seen ja hyväksymiseen liittyvät tehtävät. Myös palkanlaskennassa on tarkistustehtäviä,
jotka hoituvat verkon kautta. Järjestelmien käyttö edellyttää tarvittavien tunnusten ja oikeuksien määrittelyä ja käyttöön ottoa. Ajatuksena olisi, että seurakuntien kirkkoneuvostot tekisivät tarvittavat päätökset, jotta yhteistyön valmisteleviin toimiin voidaan alkaa ja
yhteistyö aloittaa ennen kesälomakautta. Molemmissa seurakunnissa on talouspäällikkö
ainoa viranhaltija, joka hoitaa seurakunnan taloushallinnon palveluja. Näinä poikkeusolojen aikana on syytä varautua asioiden hoitoon ja sijaisjärjestelyihin etenkin kriisiaikoina.
Tavoitteena on, että työtehtäviä hoidetaan mahdollisimman joustavasti sopimuspohjaisesti vuorotteluperiaatteella siten, että järjestelystä ei aiheudu kustannuksia kummallekaan
seurakunnalle. Kumpikin talouspäällikkö on oman seurakuntansa palveluksessa ja toimii
virkavastuulla. Järjestely voisi olla kokeiluna vuoden 2020 loppuun saakka. Jos kokeilu
osoittautuu toimivaksi, voisi sitä jatkaa yhteisellä päätöksellä
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää,
1) että Puumalan ja Sulkavan seurakuntien talouspäällikköjen sijaisjärjestelyissä aloitetaan yhteistyökokeilu 1.4. -31.12.2020 väliseksi ajaksi.
2) myöntää Sulkavan seurakunnan talouspäällikölle Jukka Laukkaselle oikeudet käyttää Puumalan seurakunnan taloushallinnon järjestelmiä ja
hoitaa tarvittavat taloushallinnon tehtävät
3) myöntää Puumalan seurakunnan talouspäällikölle Unto Pasaselle luvan
osallistua Sulkavan seurakunnan taloushallintoasioiden hoitoon

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

11 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on 10.02.2020 antanut lausunnon valitukseen,
joka koskee kirkkovaltuuston 10.10.2019 hyväksymää määräalan myyntiä. Lausunnossaan Tuomiokapituli ilmoittaa, että sen käsityksen mukaan valituksessa ei ole esitetty
seikkoja, jotka estäisivät kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamisen.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päätti 7.1.2020 kokouksessaan myöntää luvan
vuodeksi 2020 aloittaa päiväjumalanpalvelus yhtenä sunnuntaina kuukaudessa klo 16.
Talousraportti 29.02.2020. Talouspäällikkö esitteli rahatilanteen 18.03.2020 sekä helmikuun alustavat toteutumaraportit.
Imatran seudun sukututkijat Ry Erkki Huhtanen on kysynyt kirkkoherralta lupaa yli
100 vuotta vanhojen kirkonkirjojen digitoimisesta/kuvaamisesta sukututkimusta varten.
Kirkkoherra on myöntänyt luvan.
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Kanttorilan rannan kaavoitusasia etenee. Kirkkoherra on käynyt neuvottelemassa
kunnassa asiasta. Hän selosti asiaa kirkkoneuvostolle.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

