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11.11.2020

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 11.11.2020 klo 16.30 – 20.30
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 11.11.2020 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Pentti Lautala
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Sarvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 16.11. - 30.11.2020 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
47 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

48 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pentti Lautala ja Kirsi Sarvi. Pöytäkirja
päätetään pitää nähtävänä 16.11. - 30.11.2020 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 12.11. – 30.11.2020

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

49 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

50 §
Seurakuntapastorin virka
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén , p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Seurakuntapastori Olli J. Vuoristo-Watian määräaikainen sijaisuus päättyy 31.12.2020.
Seurakuntapastori Raija Henttonen on irtisanoutunut virasta 1.1.2021. Kirkkoherra on
neuvotellut Olli J. Vuoristo-Watian kanssa kiinnostuksesta jatkaa työtään seurakunnassamme. Hän on hoitanut viransijaisuutta kaksi vuotta ja on halukas jatkamaan virassa.
Hänet valittiin seurakuntaamme määräaikaiseksi avoimella haulla 22 hakijan joukosta.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Myös tuomiokapitulissa piispan kanssa käydyissä neuvotteluissa, piispa näki viran täyttämisen joko määräaikaisena tai toistaiseksi ilman haettavaksi julistamista mahdollisena,
koska seurakuntapastori on hoitanut virkaa sijaisena jo kaksi vuotta ja seurakunnassa on
tulossa vuonna 2021 useampia työntekijävaihdoksia. Kirkkoneuvosto tekee esityksen
tuomiokapitulille viran täytöstä ja esittää Vuoristo-Watialle seurakunnan kutsun seurakuntapastorin virkaan.
Kirkkoherra esittää, että
ESITYS

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määrää v.s. seurakuntapastori Olli J.
Vuoristo-Watian Puumalan seurakunnan osa-aikaiseen (50%) seurakuntapastorin virkaan 1.1.2021 alkaen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

51 §
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 14.10.2020 pitämässään kokouksessa tehnyt seuraavat päätökset:
15 § Veroprosentin määrääminen vuodelle 2021
16 § Määräalan vuokrasopimuksen uusiminen, linkkimasto
17 § Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta, Saisaari tontti nro 6
18 § Poikkeavat jumalanpalvelusajat vuonna 2021
19 § Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta, Saisaari tontti nro 10
20 § Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta, Saisaari tontti nro 13
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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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52 §
Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2021
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 hyväksyi esityksen.

53 §
Talousarvioavustukset vuodelle 2021
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Seurakunnalle on tullut vuoden aikana avustusanomuksia vuodelle 2020:
- Herättäjä-Yhdistys ry, kotimaan toimintaan 5000 eur ja Kansaiväliseen työhön 5000
euroa tai seurakunnan budjettiin sopiva summa
- Kansan Raamattuseura, toiminnan tukemiseen 300 eur
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

____ / ____

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

7/2020

5

11.11.2020

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

vuodelle 2021 varataan talousarvioon avustukset:

Lähetystyöhön Suomen
(kp 260)

Diakoniatyöhön (kp 270)

PÄÄTÖS

Lähetysseuralle
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetykselle
Suomen Pipliaseuralle
Ev.lut Lähetysyhdistys Kylväjälle
Sanansaattajille
Kirkon Ulkomaanapuun
Yhteensä

5.600 EUR
1.000 EUR
300 EUR
300 EUR
300 EUR
3.300 EUR
10.800 eur

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

54 §
Vuoden 2021 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja työryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden
2021 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 -2023. Talousarvio on esityslistan liitteenä.
Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 440.970 euroa, jossa on vähennystä -0,2 %
verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat 871.543 euroa (+1,67 %),
verotulot 461.980 euroa (vähennys -2,1 %) ja vuosikate on positiivinen 38.907 euroa.
Poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 1.207 euroa.
Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan 260.000 euroa, maksutuottoja
80.720 ja vuokratuottoja 20.000 euroa.
Suurin menoerä on henkilöstökulut, joita on budjetoitu 413.100 euroa (0,6 %:n lisäys).
Henkilöstökulut on budjetoitu nykyisen henkilöstön mukaisena ja nousu johtuu virkaehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista.
Palveluiden ostoon käytetään 281.135 euroa (3,3 %) ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita
hankitaan 130.708 eurolla (0,8 %). Palveluiden ostossa on kellotapulin katon tervaus ja
Lamminniemen kappelin katon maalaus.
Avustuksiin on varattu 11.800 euroa (0,0 %).
Investoinneissa on tonttien myyntituottoja budjetoitu 200.000 euroa ja kirkon maalämmön suunnitteluun ja toteuttamiseen 250.000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2022 - 2023 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

55 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kasvatuksen työntekijöiden esittely. Seurakuntapastori Olli Vuoristo-Watia ja lastenohjaaja Saara Mattila kertoivat kokouksen alussa työstään ja työalansa toiminnasta
Talousraportti 31.10.2020. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 11.11.2020 sekä lokakuun alustavat toteutumaraportit.
Mikkelin tuomiokapitulissa johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden neuvottelu Puumalan seurakunnan tilanteesta 30.10.20 Mikkelin tuomiokapitulissa.
Koronatilanne ja toimenpiteet Puumalan seurakunnassa.
Sanajumalanpalvelus 27.12.2020 pidetään Norppalaavulla klo 16.00.
Teliatowersin maanvuokrauksen tilanne.
Tonttien myynnin tilanne.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

