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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 24.02.2021 klo 16.30 – 18.30
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Huhtinen Kaija
Lappalainen Eero
Lautala Pentti
Niemi Sakari
Pietikäinen Heidi, varapj.
Sarvi Kirsi

x
x
x
x

Poissa

x
x

Henkilökoh. varajäsen
Auvinen Marketta
Kiljunen Oiva
Immonen Paavo
Pitkonen Laura
Keijonen Hanne
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 24.02.2021 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Kaija Huhtinen
pöytäkirjantarkastaja

Eero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 01.03. - 17.03.2021 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

Läsnä

x

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2021

2

24.02.2021

ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
9§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

10 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaija Huhtinen ja Eero Lappalainen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 01.03. - 17.03.2021 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 25.02. - 17.03.2021.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

11 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

12 §
Hautojen hoidon ulkoistaminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 20.01.21 §5
Seurakunnalla on hautainhoitosopimusten perusteella hoidossaan pitkäaikaisia 5 ja 10
vuoden ja lyhytaikaisia vuosihoitoja. Hoitoon kuuluu sopimuksen mukaan kukkapenkin

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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teko, kukat, kukkien istutus, kukkien kastelu ja hoito. Hoitohautoihin kuuluu myös
kukka-allas, johon kukat istutetaan. Pitkäaikaisia sopimuksia on noin 250 kpl ja vuosihoitoja noin 380 kpl yhteensä 630 kpl. Seurakunnalla on Status-hautainhoitojärjestelmässä hoitohautojen tiedot ja hoitojen laskutus tapahtuu keväisin. Hoitohautojen lisäksi
seurakunta on istuttanut ja hoitanut sankarihautausmaan kukat, hautoja on 231 kp.
Hoitotyöt on tähän saakka tehty seurakunnan oman henkilöstön ja kesäajaksi palkattujen
kesätyöntekijöiden voimin. Tavoitteena on ulkoistaa hautojen kukkien istutus ja hoitotyöt
kokonaisuudessaan. Seurakunta hoitaa kukkien tilauksen (v 2021), hautakirjanpidon ja
hoitojen laskutuksen. Hautausmaiden ja muiden nurmi- ja ulkoalueiden hoito jää seurakunnan omana työnä hoidettavaksi. Tarjoukset pyydetään omalla paikkakunnalla toimivilta alan yrityksiltä ja ulkoistamisesta tiedotetaan seurakunnan nettisivuilla ja Puumalalehdessä. Liitteenä on tarjouspyyntö.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

1) kirkkoneuvosto päättää kilpailuttaa Puumalan seurakunnan hoitohautojen
ja sankarihautojen hoitotyöt. Kirkkoneuvosto päättää pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset, jos ne ei ole seurakunnan kannalta
tarkoituksenmukaisia.
2) Kirkkoneuvosto päättää, että uusia pitkäaikaisia hautainhoitosopimuksia
ei enää tehdä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 24.02.21 §12
Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous Sorakola Oy:ltä, joka tarjoutuu hoitamaan tarjouspyynnön mukaisesti seurakunnan sankarihaudat ja seurakunnan hoidossa olevat hoitohaudat. Liitteenä Sorakola Oy:n tarjoukset. Sankarihautojen osalta talouspäällikkö on
neuvotellut Sorakola Oy:n kanssa tarkennetun tarjouksen, joka esitellään kokouksessa.
Kirsi Sarvi ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy Sorakola Oy:n tarjoukset ja tekee sopimuksen
sankarihautojen ja hoitohautojen hoidosta kesän 2021 osalta. Sopimuksessa
on optio 2022 hautojen hoidosta sisältäen kukat ja lyhytaikaisten sopimusten markkinoinnin ja hallinnon sekä pitkäaikaisten sopimusten hoidon seurakunnan lukuun.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2021

4

24.02.2021

13 §
Talouspäällikön määräaikaisen viran täyttäminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 20.01.21 § 7
Talouspäällikkö Unto Pasanen on jättänyt 12.1.2021 irtisanomisilmoituksen, jossa hän
irtisanoutuu virastaan 1.6.2021 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi.
Seurakunnassa on osa-aikainen (75%) talouspäällikön virka ja osa-aikainen (75 %) toimistosihteerin virka. Toimistosihteerin virka on ollut täyttämättä 1.1.2021 alkaen, jolloin
toimistosihteeri siirtyi kunnan palvelukseen. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluneet väestökirjanpidon tehtävät siirtyivät Kouvolan aluekeskusrekisterin hoidettavaksi 1.1.2020.
Väestökirjanpidon tehtävät muodostivat noin puolet toimistosihteeri tehtävistä. Jäljelle
jääneet tehtävät on hoidettu talouspäällikön ja lastenohjaajan voimin, kun toimistosihteeri
oli virkavapaalla 1.1. – 31.8.2020. 1.1.2021 alkaen talouspäällikkö hoitaa tehtävät ja tarvittaessa lastenohjaaja on tuuraajana.
Puumalan seurakunta siirtyi 1.1.2015 Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi, jolloin taloushallinnon tehtävistä osa siirtyi Kipan hoidettavaksi. Palvelukeskuksen ohjelmistot ja toiminta on kehittynyt toimivaksi, joten talouspäällikön tehtävät ovat myös vähentyneet. Myös seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä on luovuttu ja jäljelle jääneet kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Seurakunnan väkimäärä on laskenut ja toimintaa on sopeutettu vastaamaan pienemmän seurakunnan tarpeita. Seurakunta kuuluu Kouvolan IT-alueeseen, joka hoitaa tietotekniikan, tieverkot ja tarvittavat
tukipalvelut. Seurakunnan metsiä hoitaa metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo sopimuksen
mukaisesti.
Näin ollen seurakunnan taloustoimiston ja viraston palvelut ovat hoidettavissa yhdellä
kokoaikaisella viranhaltijalla. On tarkoituksenmukaista yhdistää talouspäällikön virkaan
toimistosihteerin tehtävät.
Talouspäällikkö on seurakunnan johtava viranhaltija, jonka tehtäviin kuuluvat myös
palkka-asiamiehen ja työsuojelupäällikön tehtävät. Viran kelpoisuusehtoina on vähintään
tehtävään soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto sekä tehtävien edellyttämä taito
ja kokemus. Lisäksi viranhaltijalla tulee olla perehtyneisyyttä taloudellisten ja hallinnollisten asioiden sekä kirjanpidon hoitamisessa. Viranhaltijan ottaa virkaan kirkkoneuvosto
ja viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen. Liitteenä on talouspäällikön johtosääntö ja
toimistosihteerin viran johtosääntö.
Tuomiokapituli päättänyt on istunnossaan 12.1.2021 käynnistää jatkoselvityksen, jossa
selvitetään Puumalan seurakunnan ja naapuriseurakuntien mahdollista seurakuntaliitosta.
Tämän vuoksi talouspäällikön virka on tarkoituksenmukaisinta täyttää määräaikaisena ja
tehdä mahdolliset virkajärjestelyt vasta sitten kun tiedetään tuomiokapitulin selvityksen
tulokset.
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

1) kirkkoneuvosto myöntää Unto Pasaselle eron talouspäällikön virasta 1.6.
2021 alkaen
2) julistaa haettavaksi Puumalan seurakunnan määräaikaisen talouspäällikön viran. Virka on kokoaikainen ajalla 1.6.2021 – 31. 12.2022 ja tehtäviin
sisältyy myös kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävät. Kelpoisuusehdot ovat talouspäällikön johtosäännön mukaiset, lisäksi katsotaan eduksi
perehtyneisyys seurakunnan hallintoon. Palkkaus KirVesTesin hinnoitteluryhmän J10 mukainen
3) em. virkaan haettava talouspäällikkö toimii 1.4. – 31.5.2021 VS talouspäällikkönä nykyisen talouspäällikön vuosiloman sijaisena.
4) virka laitetaan haettavaksi seurakunnan nettisivuille, oikotielle Kirkon
avoimet työpaikat ja Puumala-lehteen. Hakuaika 15.2.21 ja haastattelut
18.2.2021.

PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
Kirkkoneuvosto 24.02.21 §15
Määräaikaan mennessä virkaan tuli 4 hakemusta, yhteenveto hakijoista on esityslistan
liitteenä. Kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä haastatteli hakijoista kolme
18.2.2021.
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että talouspäälliköksi valitaan Veli-Matti
Kurtti ja varalle Terhi Salo
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvoston päättää
1) valita talouspäällikön määräaikaiseen virkaan Veli-Matti Kurtin ajalle
1.6.2021-31.12.2022
2) valita hänet talouspäällikön vuosilomansijaiseksi ajalle 15.3. –
31.5.2021
3) hänen palkakseen palkkaryhmän J10 mukaiseksi ----4) että, valinta on ehdollinen, kunnes virkaan vaadittava hyväksytty lääkärintodistus on esitetty
5) valita varalle Terhi Salon

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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14 §
Urkuparven kalustojärjestelyt
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kanttori Eeva-Liisa Isosaari teki esityksen Puumalan kirkon urkuparven toiminnallisuuden parantamiseksi:
Puumalan kirkon urkuparvella on kiinteät porrastetut penkkirivistöt kuorolaisia ja muita
esiintyjiä varten. Esitän, että urkuparven toiminnallisuutta parannettaisiin poistamalla
kiinteät penkkirivistöt ja porrastus.
Kuoromuodon on hyvä olla laaja U tai V. Näin kuorolaiset ja eri äänialat kuulevat toisiaan paremmin. Kuorosoinnin ja tekstin selkeyden kannalta tämä on erittäin tärkeätä.
Kuoronjohtajan tempo- ja nyanssiviittomat näkyvät kaikille hyvin eikä kenenkään tarvitse laulaa pää oikealle tai vasemmalle käännettynä, jolloin äänihuulten luonnollinen
toiminta häiriytyy.
Urkuparvelle ei tällä hetkellä mahdu soitin- tai lauluryhmä musisoimaan normivälein,
vaan esiintyjien täytyy olla pitkässä rivissä ja ahtautuneina soittimien ja nuottitelineiden
kanssa kapeisiin väleihin. Jouluaattona 24.12.2020 kirkossa oli esiintymässä Oulun kaupunginorkesterin sellisti, ja osoittautui, että selloa ei mahdu soittamaan urkurin lähellä.
Tilaa sellon jousen käyttöön on vain urkujen molemmilla sivuilla. Onneksi solistilla oli
Suomessa hyvin harvinainen sellonsoiton seisoma -teline. Tällöinkin soittamaan pystyi
vain hyvin lähellä urkuria desibelitason noustessa korkeaksi urkurin korvan juuressa.
Esiintyjien mukaan muotoutuva tila mahdollistaa esimerkiksi jousikvartetin tai Juvan Puhaltajien vapaan järjestäytymisen tarvitsemaansa muotoon.
Esitän, että urkuparvelle tuotaisiin seurakuntakodilta ylimääräisiä tuoleja (vihreät, pinottavat) 20 kappaletta. Urkuparven lattialle voisi tarvittaessa hankkia leveätä käytävämattoa vaimentamaan esiintyjien askelia.
Taidehistorian professori Eeva Maija Viljolta pyydettiin näkemystä urkuparven lehterin
penkeistä. Hänen kantansa asiaan on: urkulehterin kalustus on pakostakin käytännön sanelema ja Puumalassa siihen on vaikuttanut ensi sijassa urut ja niiden laajennukset, jolloin ainakaan mitään vanhaa, arvokasta ”alkuperäisyyttä” ei ole päässyt syntymään. Lehterin käyttökin on monipuolistunut, ja on tärkeätä, että kalustus on sellainen, että se ei
haittaa sillä suunnalla haluttuja uudistuksia. Liitteenä hänen vastauksensa asiasta kokonaisuudessaan.
Tämän lausunnon perustella voidaan todeta, että urkuparven kiinteiden penkkien vaihto
ei ole kirkkolain tarkoittama olennainen muutos, joka vaatisi kirkkohallituksen ja museoviraston lupaa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

kirkkoneuvosto päättää korvata kirkon urkuparven kiinteät penkit ja porrastuksen ja korvaa ne irtotuoleilla. Lisäksi tehdään portaisiin kaiteet molemmille puolille.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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15 §
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän jäsenten valinta
Valmistelija: talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen diakoniatyöhön ja lähetystyöhön työryhmän,
johon kuuluvat diakonian viranhaltija ja lähetystyöstä vastaava viranhaltija sekä enintään
4 jäsentä, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet
diakonian viranhaltijaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet
suostuvansa tähän tehtävään. Sama henkilö voi olla työryhmän jäsen peräkkäin enintään
kaksi toimikautta kerrallaan.
Ehdotus työryhmän jäseniksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajan ja
2) kolme muuta jäsentä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajaksi Anne Kietäväisen
2) jäseniksi Elsa Husun, Arvo Ikosen ja Pirjo Luukkosen

16 §
Jumalanpalveluselämän työryhmän jäsenten valinta
Valmistelija: talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen jumalanpalveluselämän työryhmän, johon
kuuluu kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori ja enintään 4 jäsentä, joista yhden tulee
olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet kirkkoherraa,
seurakuntapastoria ja kanttoria kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat
ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Sama henkilö voi olla työryhmän jäsen
peräkkäin enintään kaksi toimikautta kerrallaan.
Ehdotus työryhmän jäseniksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

kirkkoneuvosto valitsee työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajan ja
2) kolme muuta jäsentä.
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PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajaksi Kirsi Sarven
2) jäseniksi Kaija Huhtisen, Maritta Pulliaisen, Eeva-Liisa Luukkonen

17 §
Kasvatuksen työryhmän jäsenten valinta
Valmistelija: talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen nuoriso-, lapsi- ja perhetyöhön kasvatuksen
työryhmän, johon kuuluu nuorisotyöstä vastaava seurakuntapastori ja lastenohjaaja sekä
enintään 4 jäsentä, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet seurakuntapastoria ja lastenohjaajaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Työryhmässä tulee kasvatusalan,
lasten vanhempien ja nuorten edustus. Sama henkilö voi olla työryhmän jäsen peräkkäin
enintään kaksi toimikautta kerrallaan.
Ehdotus työryhmän jäseniksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee kasvatuksen työryhmään
1) lasten vanhempien edustajan,
2) kasvatusalan edustajan,
3) nuorten edustajan,
4) kirkkoneuvoston edustajan

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) lasten vanhempien edustajaksi Heidi Pietikäisen
2) kasvatusalan edustajaksi Pentti Lautalan
3) nuorten edustaja. Kirkkoneuvosto päätti pyytää, että nuorisovaltuusto nimeää jäsenen ja varajäsenen työryhmään
4) kirkkoneuvoston edustajaksi Laura Pitkosen

18 §
Viestinnän työryhmän perustaminen ja jäsenten valinta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Seurakunnan toiminta on siirtynyt digiaikaan koronaepidemian vauhdittamana. Kokouksia ja palavereita on pidetty verkossa ja jumalanpalvelukset on lähetetty suoratoistettuna
internettiin. Tapahtumien markkinointi ja ilmoittelu on myös siirtynyt pääosin netti- ja
Facebooksivuille. Digitaalisuus vaatii erilaista osaamista ja koulutusta, kuin tavallinen

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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viestintä. Tämän vuoksi on herännyt tarve viestintää koordinoivasta työryhmästä, joka
suunnittelee ja ohjaa seurakunnan viestintää kokonaisuudessaan.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää
1) perustaa viestinnän työryhmän ja hyväksyy sille oheisen johtosäännön
2) valitsee työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajan ja
2) 2 muuta jäsentä

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) kirkkoneuvoston edustajaksi Heidi Pietikäisen
2) Satu Valtosen, Heidi Watian

19 §
Seurakunnan lähetyskannatuksen kohteet
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Seurakunnan nykyiset lähetyskannatuskohteet ovat:
- Etiopian Yesus Megane Kirkon outreach työ eli tavoittava evankelioimistyö, kannatussumma 8000 euroa, Suomen lähetysseura
- Kohde lähialuilta nimikkolähettimme Titta Hämäläinen, Viro, Kannatussumma 8500
euroa, Suomen lähetysseura
- Heidi Tohmolan työn tukeminen Israelissa, kannatussumma 4000 euroa, Kansanlähetys
Koska nimikkolähettimme Titta Hämäläinen on lopettanut työt Suomen lähetysseuran
palveluksessa ja Heidi Tohmola vaihtanut asemapaikkaa, on seurakunnan tukemien lähetyskohteet tarkasteltava ja nimettävä uudelleen.
Lähetystyön ja kansainvälisen avun jakautuminen talousarviosta
Suomen Lähetysseuran sopimus päättynyt.
Uusiksi ehdotetaan vuoden 2022 loppuun. Lähetyspiirit tai muut seurakunnan ryhmät
voivat ottaa nimikkokohteikseen vapaaehtoisen avustamisen eri kohteille tai stipendiaateille. Loppusumma säilyy samana kuin edellisvuonna.
Kirkon ulkomaanavulle kansainväliseen diakoniaan 3300
Puheenjohtaja esitti, että uusiksi sopimuksiksi vuoden 2022 loppuun tehdään:
ESITYS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

Suomen Lähetysseura
Hongkong
Hongkongin luterilainen teologinen seminaari
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Stipendiaatti Ms. Lin Xue Ying Hongkong Hongkongin luterilainen teologinen seminaari (1500 €)
Stipendiaatti Ms. Wang Ping Ping Hongkong Hongkongin luterilainen teologinen seminaari (1500 €)
Angola Lubangon orpokoti Stipendiaatti Margarida Hamba(1500€)
Tansania Kishapun yhteisön kehittäminen/Puiden istutus (600 €) nimikkopuita kortteineen noin 50:lle puumalalaiselle lapselle, osallistuminen Lapsiystävälliseen Puumalaan lähetystyötä tukien
Näiden arvo yhteensä 5100 €
Kansanlähetys
Heidi Tohmolan Israelissa ( etätyönä nyt) 1000 €
Medialähetys sanansaattajat ry
Mila da Silvan työ TWR Women of Hope, Toivoa Naisille palveluksessa
Toivoa Naisille koordinaattori
1500€
Yhteensä 7600 €
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

20 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousraportti 31.01.2021. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 24.02.2021 sekä helmikuun alustavat toteutumaraportit.
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat Hiekkaranta tilalta. N. 2117 m3 ensiharvennus-,
harvennus- ja uudistushakkuuleimikko myydään korkeimman tarjouksen tehneelle Stora
Enso Oyj:lle, kaupan arvo n. 62.500 euroa
Striimattujen jumalanpalvelusten kolehdit, joiden kolehtisuunnitelman mukaisilla
kohteilla ei ole rahankeräyslupaa, kerätään yhteisvastuukeräykseen
Koronatilanne ja vaikutukset seurakunnan toimintaan.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

