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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Maanantai 25.05.2020 klo 17 – 19.09
Teams-etäkokous

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 25.5.2020 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Kaija Huhtinen
pöytäkirjantarkastaja

Laura Pitkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 27.05. – 11.06.2020 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

Läsnä
x
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
19 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

20 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaija Huhtinen ja Laura Pitkonen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 27.05. – 11.06.2020 viraston aukioloaikoina
maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla 27.05. – 11.06.2020

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

21 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

22 §
Kirkkoneuvoston kokoukset syyskaudella
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 § 1. mom. mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 § 2 mom. mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

1) kirkkoneuvoston kokoukset pidetään syyskaudella vuonna 2020 keskiviikkoisin klo 16.30 26.8., 07.10., 11.11. ja 9.12.
2) kirkkoneuvosto kutsutaan koolle viimeistään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsulla.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

23 §
Kolehtisuunnitelma
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén p. 053-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvoston on vahvistettava kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 §:n mukainen kolehtisuunnitelma.
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.8. - 31.12.2020 on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana.
Kirkkoherra esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

24 §
Puumalan, Sulkavan ja Juvan seurakuntien seurakuntajaon muuttamisen selvitystyön loppuraportti
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén p. 053-313 4970, helena.castren@evl.fi
Juvan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 20.11.2019 lähteä mukaan selvitystyöhön
Puumalan, Sulkavan ja Juvan seurakuntajaon muuttamisesta. / Puumalan seurakunnan
kirkkovaltuusto päätti 21.11.2019 osallistua selvityksen laatimiseen Puumalan, Sulkavan
ja Juvan seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseen yhteistyössä. / Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 9.12.2019 osallistua Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamisen selvitykseen.
Selvitystyö alkoi ohjausryhmän kokouksella 10.1.2020 selvitystyön tekijäksi valitun kehittämis-konsultti Sami Lahtiluoman Kirkkopalvelut ry:stä johdolla. Selvitystyön tavoit-

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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teiksi asetettiin selvittää, miten uusi yhteinen seurakunta tulisi toimimaan sekä kuvata
toiminnan, talouden, henkilöstön ja kiinteistöjen nykytilaa ja miten näitä kaikkia alueita
voisi uudessa seurakunnassa kehittää. Lisäksi selvityksen tavoitteena todettiin olevan
löytää suuntaviivat ja perustelut, joiden avulla voitaisiin edetä.
Selvitystyötä tehtiin keskustellen kussakin seurakunnassa, seurakuntien edustajista koostuvissa yhteisissä ryhmissä sekä Juvan ja Sulkavan osalta myös seurakuntalaisille avoimissa info- ja keskusteluryhmissä. Puumalassa vastaavaa ei koronavirusepidemian takia
toteutettu. Selvitystyön raportti valmistui 7.5.2020.
Raportissa nähdään nykytilan keskeisiksi ongelmiksi seurakunnissa jäsenkehitys, syntyvyys ja niistä johtuen supistuva talous, jotka tuovat jatkossa tarpeen edelleen supistaa
henkilöstöä. Vähäisen ja osin myös osa-aikaisen henkilöstön nähdään tekevän toiminnasta haavoittuvaista. Edelleen talouden sanotaan vaikuttavan henkilöstön saatavuuteen ja
pysyvyyteen. Toiminnan ryhmien kuvataan olevan yhä pienempiä. Raportissa tuodaan
myös esille, miten heikentyvä talous vaikeuttaa kiinteistöistä huolehtimista. Raportti toteaa vielä, miten jokainen seurakunta hoitaa kuitenkin itsenäiselle seurakunnalle kuuluvia
lakisääteisiä tehtäviä, hallintoa ja byrokratiaa sekä tekee omat hankinnat.
Raportissa kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman perustelee liitosta seuraavasti:
Seurakuntien olisi hyvä yhdistää toimintansa ja resurssinsa. Se mahdollistaisi jatkossa
nykyistä paremmin sopeutumisen laskevaan jäsenyyteen ja talouteen sekä töiden järjestelyn. Lisäksi mahdollisuus nykyistä suurempiin toiminnan ryhmiin on tärkeä.
Pelkkä yhteistyö ei riitä, eikä mahdollista tarvittavia säästöjä, koska jokaisen seurakunnan rakenne säilyisi silti nykyisellään. Yhteistyörakenteessa haasteeksi nousee myös johtaminen.
Seurakuntien välimatkat eivät ajallisesti ole lopulta niin pitkiä. Nytkin seurakuntien sisäisiin matkoihin voi kulua tunti johonkin kaukaisempaan paikkaan. Moni työntekijä on
myös valmis liikkuvampaan työhön.
Talous voidaan yhdessä sopeuttaa, koska lähivuosina tulee eläköitymisiä.
Kolmen yhdistyneen seurakunnan liitos olisi todennäköisesti välivaihe, mutta neuvotteluasema seuraavaan liitokseen lienee kuitenkin parempi tulevaisuudessa kuin jokaisella yksinään. Lisäksi seurakunnille olisi hyötyä siitä, että ne ovat jo saaneet luotua yhtenäistä
toimintakulttuuria keskenään.
Raportissa esitetään ehdotus jatkoprosessista, mikäli seurakunnat päättävät jatkaa varsinaisiin liitosneuvotteluihin, jonka tuloksena syntyisi aloite seurakuntajaon muutoksesta
kirkkohallitukselle sekä liitossopimus, jossa seurakunnat sopivat tulevasta organisaatiosta
ja sen linjauksista.
Kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma esittää liitteenä olevan raportin mukaisesti, että:
Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakunnat alkavat valmistella yhteistä aloitetta seurakuntajaon muutoksesta kirkkohallitukselle.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Liitteenä on seuraava aineisto:
Seurakuntajaon muuttamisen selvitys, loppuraportti 7.5.2020
Kirkkoherra esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Puumalan seurakunta aloittaa liitosneuvottelut, jotka tähtäävät Juvan, Sulkavan ja Puumalan seurakuntien rakennemuutokseen siten, että seurakunnat muodostavat yhden seurakunnan.
Keskustelun kuluessa Kirsi Sarvi ehdotti, että Puumalan seurakunta ei aloita liitosneuvotteluja, jotka tähtäävät Juvan, Sulkavan ja Puumalan seurakuntien rakennemuutokseen siten, että seurakunnat muodostavat yhden seurakunnan. Oiva Kiljunen kannatti Kirsi Sarven esitystä.
Koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, jota on kannatettu, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen: Kirkkoherran esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kirsi Sarven esitystä kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA äänestivät: Kaija Huhtinen,
Laura Pitkonen, Hanne Keijonen, Pentti Lautala ja Helena Castrén. EI äänestivät Oiva Kiljunen ja Kirsi Sarvi. Puheenjohtaja totesi, että kirkkoherran esitys voitti äänin 5 – 2, joten alkuperäinen päätösesitys tuli päätökseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 5-2 esittää kirkkovaltuustolle, että Puumalan seurakunta aloittaa liitosneuvottelut, jotka tähtäävät
Juvan, Sulkavan ja Puumalan seurakuntien rakennemuutokseen siten, että
seurakunnat muodostavat yhden seurakunnan.

25 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousraportti 30.04.2020. Talouspäällikkö esitteli rahatilanteen 25.05.2020 sekä huhtikuun toteutumaraportit.
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat n. 2035 m3 harvennus- ja uudistushakkuuleimikosta Säynejärvi-tilalta. Leimikko myytiin korkeimman tarjouksen tehneille Versowood
Oy:lle ja Harvestialle (yhteistarjous), kaupan arvo n. 88.000 eur.
Koronatilanteeseen liittyvät toimenpiteet seurakunnassa. Kirkkoherra kertoi tehdyistä
toimenpiteistä ja tulevasta toiminnasta epidemian hillitsemiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

