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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 22.04.2020 klo 16.30 – 17.55
Seurakuntakoti/Etäyhteydellä Teams

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 _22.4.2020 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Pentti Lautala
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Sarvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 27.04. – 13.05.2020 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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x
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pitää alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
11 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

12 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pentti Lautala ja Kirsi Sarvi. Pöytäkirja
päätetään pitää nähtävänä 27.04. – 13.05.2020 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 27.04. – 13.05.2020

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

13 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

14 §
Tilinpäätös vuodelta 2019
Kirkkoneuvosto 18.3.2020 § 6
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 tasaPöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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painottamista 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
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.

Kirkkoneuvosto 22.4.2020 § 14
Kirkkoneuvosto jätti 18.4.2020 vuoden 2019 tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastusyhteisö Mikkelin Tilintarkastus Oy tilintarkastaja Mika Mikkonen
suoritti 24.3.2020 vuoden 2019 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja laati tilintarkastuskertomuksen. Siinä hän toteaa lausuntonaan, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta.
Liitteenä on tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja
2) tilikauden tuloksesta -27.168,42 euroa poistoeron lisäyksen 10.333,33
euroa jälkeen jäävä alijäämä -16.835,09 euroa esitetään kirjattavaksi taseeseen yli/alijäämän tilille.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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15 §
Yhteistyö Hanhiniitty Ay/Saimaa Canoeing melontatukikohtien järjestämisessä
Kirkkoneuvosto 18.3.2020 § 9
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.

Kirkkoneuvosto 22.4.2020 § 15
Talouspäällikkö on neuvotellut Hanhiniitty Ay/Saimaa Canoeingin kanssa sopimukset
kirkkoneuvoston evästysten perusteella. Sopalan kämpän vuokraamisesta ja leirintätukikohta-alueista tehdään erilliset sopimukset. Sopimukset ovat esityslistan liitteenä.
Leirintätukikohtien paikat sovitaan maastokäyntien jälkeen.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy sopimukset yhteistyöesityksestä liitteen mukaisena ja valtuuttaa talouspäällikön sopimaan leirintätukikohtien paikat ja allekirjoittamaan sopimukset.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

16 §
Kirkkoneuvoston alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat laatineet yhdessä työntekijöiden kanssa ehdotuksen
vuosilomajärjestykseksi vuodelle 2020. Lomalista on esityslistan liitteenä. Kirkkoherran
lomista päättää tuomiokapituli ja seurakuntapastorin lomista päättää kirkkoherra.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat liitteenä olevan lomalistan mukaisesti.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

17 §
Seurakunnan viralliset edustajat Lähetysseuran vuosikokoukseen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Lahden Lähetysjuhlat on peruttu koronavirusepidemian vuoksi ja siten myös juhlien yhteydessä 23.5.2020 pidettäväksi suunniteltu Lähetysseuran vuosikokous peruutetaan.
Vuosikokous järjestetään elokuussa 2020 pääkaupunkiseudulla, asiasta tiedotetaan myöhemmin.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen seurakunnan virallisiksi edustajiksi Sonja Hämäläisen ja Anne Kietäväisen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

18 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi

Talousraportti 31.03.2020. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 22.04.2020 sekä
maaliskuun alustavat toteutumaraportit.
Lapsivaikutusten arvioinnista ei tehdä enää erillistä pykälää, vaikutukset arvioidaan ja
mainitaan niissä pykälissä missä vaikutusta on.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin 26.3.2020 päätös, jolla se on vahvistanut
kirkkoneuvoston ohjesäännön. Tuomiokapitulin vahvistama kirkkoneuvoston ohjesääntö
tulee voimaan ja se voidaan ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun eduskunnassa käsiteltävänä oleva Uusi Kirkkolaki tulee voimaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt 14.4.2020 sivutoimiluvan kirkkoherra Helena Castrénille anomuksen mukaisesti. Lupa on voimassa 31.12.2021 saakka,
enintään 10 tuntia kuukaudessa.
Koronatilanteeseen liittyvät toimenpiteet seurakunnassa. Jumalanpalvelukset on
striimattu piispojen ohjeistuksen mukaan. Henkilöstö on ollut pääosin etätöissä.
Työaikalaki tullut voimaan 1.4.2020, työmarkkinalaitoksen ohjeen mukaan laki on tulkinnanvarainen, joten seurakunnissa toimitaan nykyisen käytännön mukaan niin pitkään,
kunnes saadaan tulkitaan lisää ohjeita.
Yhteistyöselvitys valmistuu 8.5.2020. Koronan takia on jouduttu perumaan tapaamisia
ja niitä on pidetty etänä. Seurakuntien kokoukset asian jatkokäsittelystä pidetään samanaikaisesti, kirkkoneuvoston kokoukset 25.5. ja valtuuston kokoukset 3.6.2020
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

