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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 07.10.2020 klo 16.30 - 18.02
Seurakuntakoti, Sali/Teams-kokous

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 7.10.2020 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Sakari Niemi
pöytäkirjantarkastaja

Oiva Kiljunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 12.10. – 26.10.2020 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

Läsnä
x

x
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
40 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

41 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sakari Niemi ja Oiva Kiljunen. Pöytäkirja
päätetään pitää nähtävänä 12.10. – 26.10.2020 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 08.10. – 26.10.2020

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

42 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

43 §
Poikkeavat jumalanpalvelusajat vuonna 2021
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén, p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Puumalan seurakunnassa on ollut vuonna 2020 Tuomiokapitulin hyväksymä kokeilu,
jossa kuukauden viimeisen sunnuntain jumalanpalvelus on alkanut klo 16
Kokeilun perusteluina oli:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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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 kokeilujumalanpalveluksen 5.12.).
Koronaepidemian vuoksi kevään jumalanpalvelukset pidettiin ilman seurakuntalaisia ja
kesäaikana iltajumalanpalveluksia ei pidetty kesäajan tapahtumien vuoksi. Näin ollen kokeilu ei täysimittaisesti saatu toteutettua.
Kirkkoneuvosto anoo jatkoa kokeillulle ja uudeksi kokeiluajaksi vuoden 2021, jotta saisimme riittävän selkeän kuvan muutoksen hyödyistä ja haitoista. Kokeilusta on tiedotettava erityisen huolella ja sen vaikutuksia on evaluoitava monipuolisesti. Kokeilu on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kokeilupäiviksi vuonna 2021 on suunniteltu
seuraavat sunnuntait: 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 29.8., 26.9., 31.10., 5.12. ja
26.12.. Kesä- ja heinäkuu jätetään kokeilussa väliin, koska kaikkia lomalaisia ei voida
varmasti tavoittaa.
Muut vuoden 2021 poikkeavat jumalanpalveluspaikat klo 10 ovat Lamminniemen kappelin messut, jolloin pääkirkossa ei ole messua, ovat 2. Pääsiäispäivä 5.4. ja 2. Juhannuspäivä 27.6. sekä Pyhäinpäivä 6.11. Lisäksi Viimeiset kiusaukset oopperan lavasteiden
vuoksi pääkirkon Luomakunnan sunnuntai pidetään Norppalaavulla 11.7. klo 10:00.
Kirkkoherra esitti, että
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

44 §
Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta, Saisaari tontti nro 10
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
------------------------------------Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2020

4

07.10.2020

ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ------------------- myydään
Puumalan kunnan Kirkonkylästä Rantapappila tilasta 623-414-4-101, noin
5500 m2 määräala hintaan 25.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

45 §
Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta, Saisaari tontti nro 13
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
----------------------------ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että -------------------------- myydään Puumalan kunnan Kirkonkylästä Rantapappila tilasta 623-414-4-101,
noin 5000 m2 määräala hintaan 25.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

46 §
Palomiesten maanvuokrasopimuksen uusiminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Puumalan palomiehet ry:lle on vuokrattu Makkosenlahden rantasaunan maa-alue sopimuksella, joka päättyy 2020 lopussa. Maa-alue kuuluu seurakunnan omistamaan Hiekkaranta-tilaan ja vuokra-aika on ollut viisi vuotta kerrallaan. Vuokrana palomiehet ovat hoitaneet kesäviikonloppuisin kirkon ovien sulkemisen ja liputuksen tarvittaessa. Kirkon
ovien sulkemisia ja avaamisia on kertynyt viime vuosia 35-40 kpl/kesäkausi
Puumalan Palomiehet ry esittää seurakunnalle Makkosenlahden vuokrasopimuksen jatkamista viidellä vuodella entisin ehdoin vuoden 2021 alusta.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää, että Makkosenlahden rantasaunan maa-alueen
vuokrasopimusta jatketaan viidellä vuodella 1.1.2021 alkaen entisin ehdoin.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

47 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Talousraportti 30.09.2020. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 07.10.2020 sekä
syyskuun alustavat toteutumaraportit.
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat n. 3137 m3 harvennus- ja uudistushakkuu leimikosta Hiekkaranta tilalta (Kirkokylä, Kukkeinen). Leimikko myytiin parhaimman tarjouksen tehneille Versowood Oy:lle ja Harvestialle (yhteistarjous), kaupan arvo n.
126.000 eur.
----------------Piispa on kutsunut johtavat työntekijät ja luottamushenkilöt neuvotteluun Puumalan seurakunnan tilanteesta 30.10.20 Mikkelin tuomiokapituliin. Neuvotteluun osallistuvat myös dekaani ja hiippakunnan lakimies.
Koronatilanne ja siihen liittyvät toimenpiteet seurakunnassa.
Tilintarkastajan seloste 24.9.2020 pidetystä välitintarkastuksesta.
Kirkkohallituksen virastokollegion lausunto 24.9.2020 Helsingin hallinto-oikeudelle
Puumalan seurakunnan määräalan myynnistä tehtyyn valitukseen.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18.02. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

