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KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 17.03.2021 klo 16.30 – 20.10
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 (sähk.)

Henkilökoh. varajäsen
Auvinen Marketta
Kiljunen Oiva
Immonen Paavo
Pitkonen Laura
Keijonen Hanne
Pietikäinen Aki

Puheenjoht. Olli J Vuoristo-Watia, vs. kirkkoherra
Sihteeri
Pasanen Unto, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Kietäväinen Anne
Korhonen Minna
Kurtti Veli-Matti

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
vs. talouspäällikkö

Allekirjoitukset
Olli J Vuoristo-Watia,
puheenjohtaja, vs. kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 17.03.2021 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Pentti Lautala
pöytäkirjantarkastaja

Sakari Niemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 22.03. - 07.04.2021 kirkkoherranvirastossa.

ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
Veli-Matti Kurtti esittäytyi kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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KÄSITELLYT ASIAT
21 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

todetaan, että kokoukseen sähköisesti osallistuvat ovat päätösvaltaisia osallistujia, vaikka kokouskutsussa ei sähköistä kokousta mainittu, eikä kuvattu,
salaisia asioita ei käsitellä.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

22 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pentti Lautala ja Sakari Niemi. Pöytäkirja
päätetään pitää nähtävänä 22.03. - 07.04.2021 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 18.03. - 07.04.2021.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

23 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen
lisättynä lisäpykälä § 28 Seurakunnan tilien käyttöoikeus ja § 27 tarkennuttuna.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

24 §
Tilinpäätös vuodelta 2020
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (KJ 15 §5)
Seurakunnan toimintatuotot vuodelta 2020 olivat 317.871,76 euroa ja toimintakulut
765.247,12 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot 219.149,95 euroa ja kulupuolella henkilöstökulut 407.569,91 euroa olivat suurimmat erät. Verotuloja kertyi
418.018,31 euroa ja valtionrahoitusta 42.444 euroa. Vuosikate oli positiivinen 15.444,57
euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 49.836,54 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen
tilikauden tulokseksi muodostui alijäämä -24.058,64. Investoinneissa oli kirkon katon
maalaus- ja korjausprojektin kuluja 100.717,16 euroa ja siihen saatu rahoitusavustus
100.000 eur, investointikulut nettona 717,16 euroa.
Liitteenä on seurakunnan tilinpäätöskertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

25 §
Harkinnanvaraisen avustuksen anominen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkohallitus lähetti 10.2.2021 yleiskirjeen 4/2021 harkinnanvaraisten avustusten hakemisesta vuonna 2020. Yleiskirjeessä mainitaan avustusten jaosta:
Kirkkohallituksen linjausten mukaisesti harkinnanvaraisia avustuksia jaetaan seuraavasti:
Avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä on mahdollista saada kolmena peräkkäisenä vuotena, jollei pidempää ajanjaksoa katsota tarkoituksenmukaiseksi seurakunnan
erityisistä olosuhteista johtuen. Tämän jälkeen seurakunta voi saada kehittämisavustusta,
jonka edellytyksenä on talouden tasapainottamiseen tähtäävä kehittämissuunnitelma.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Kirkkohallitus päätti, että harkinnanvaraista toiminta-avustusta on tarkoituksenmukaista
myöntää seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen peräkkäisen vuoden ajan seuraavista syistä:
I.
Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen
tarpeessa.
Tällöin toteutuu ainakin toinen seuraavista edellytyksistä:
a) Seurakunta on saaristoseurakunta.
b) Seurakunnalla on useampia pysyviä toimipaikkoja, joiden välinen etäisyys on
seurakunnan pinta-ala huomioiden kohtuuttoman pitkä niin, että niitä voidaan
pitää erillisinä toimintakeskuksina.
II.

Määräaikainen harkinnanvarainen avustus
Jos seurakunta on päättämässä seurakuntaliitoksesta, avustusta voidaan myöntää
liitoksen toteutumiseen saakka, ei kuitenkaan yhteensä yli viittä vuotta peräkkäin. Tuen jatkumisen edellytyksenä on tuomiokapitulin lausunto yhdistymishankkeen etenemisestä ja toteutumisajankohdasta.

III.

Vuosittainen muista syistä myönnettävä avustus
Voidaan myöntää seurakunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen
arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Hakemuksessa
tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita seurakunta pitää syinä kuluvan vuoden talouden tasapainottamisongelmiin. Tällöin on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Avustusta haettaessa seurakunnan tulee toimittaa selvitys talouden tasapainottamista (hakemusvuonna ja
kahtena seuraavana vuonna) koskevista toimenpiteistä. Tuomiokapitulien lausunnoilla on tämän avustuksen myöntämisessä erittäin suuri merkitys. Edelleen edellytetään, että tuomiokapitulien yhteistyökonsultit tai selvitysmiehet mahdollisuuksien mukaan osallistuvat avustusta hakevien seurakuntien talouden tasapainottamissuunnitelmien laadintaan. Myös kaikki mahdolliset yhteistyöhankkeet
tulee kartoittaa ja tutkia ennen tämän avustuksen hakemista

Avustushakemus on lähetettävä tuomiokapituliin 1.4. mennessä. Hakemuksen liitteenä
lähetetään 2020 tilinpäätös. Esityslistan liitteenä on avustushakemus.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää hakea vuodelle 2021 harkinnanvaraista avustusta
50.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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26 §
Määräalan vuokrasopimuksen uusiminen, linkkimasto
Kirkkoneuvosto 26.8.2020 § 33
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Puumalan seurakunta on vuokrannut Posti- ja lennätin laitokselle Hiekkaranta tilasta
kaksi linkkiaseman maston tukemiseen tarvittavaa haruksen kiinnityspaikkaa vuonna
1971. Kyseellä on Hiisvuoren päällä oleva linkkimasto. Vuokrasopimus päättyy
31.10.2021. Telia Towers Oy haluaa jatkaa ko. sopimusta seuraavaksi viideksikymmeneksi vuodeksi. Liitteenä on maanvuokrasopimus, jossa on vuokrauksen ehdot.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi oheisen vuokrasopimuksen, jolla vuokrataan Telia Towers Finland Oy:lle Hiekkaranta tilasta
623-414-3-123 vuokrasopimuksen liitteenä olevan karttapiirroksen mukaiset haruksen paikat ajalle 1.11.2021-30.10.2071, vuokra on 1000 euroa
koko vuokra-ajalta.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 14.10.2020 § 16
ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi oheisen vuokrasopimuksen, jolla vuokrataan Telia Towers Finland Oy:lle Hiekkaranta tilasta 623-414-3-123 vuokrasopimuksen liitteenä olevan karttapiirroksen
mukaiset haruksen paikat ajalle 1.11.2021-30.10.2071, vuokra on 1000 euroa koko vuokra-ajalta.
Keskustelun kuluessa Asta Luukkonen esitti, että vuokraksi tulisi 1000
eur/vuosi. Laura Pitkonen kannatti Asta Luukkosen esitystä.
Eero Lappalainen esitti, että vuokraksi tulisi 2500 eur koko vuokra-ajalta.
Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja esitti, että koska on tehty kannatettu esitys, suoritetaan äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävät jaa ja jotka kannattavat Asta Luukkosen esitystä äänestävät
ei. Suoritetussa äänestyksessä Jaa äänestivät: Kaija Huhtinen, Hanne Keijonen, Anne Kietäväinen, Oiva Kiljunen, Minna Korhonen ja Pentti Lautala.
Ei äänestivät: Marketta Auvinen, Aino Keijonen, Eero Lappalainen, Katri
Liukkonen, Asta Luukkonen, Eeva-Liisa Luukkonen, Heidi Pietikäinen,
Laura Pitkonen. Puheenjohtaja totesi, että äänin 6 – 8 Asta Luukkosen esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto päätti, että vuokraksi neuvotellaan 1000 eur/vuosi,
vuokra-aika 50 vuotta.

Kirkkoneuvosto 17.3.2021 § 26
Talouspäällikkö on neuvotellut Telia Towers Finland Oy:n edustajan kanssa vuokrasopimuksen uusimisesta tai mahdollisesti määräalakaupasta. Neuvottelujen lopputuloksena
on, että Telia Towers Finland Oy on halukas vuokraamaan ko. alueen 50 vuodeksi hintaan 5000 eur, koko vuokrasumma maksetaan etukäteen.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi oheisen vuokrasopimuksen, jolla vuokrataan Telia Towers Finland Oy:lle Hiekkaranta tilasta
623-414-3-123 vuokrasopimuksen liitteenä olevan karttapiirroksen mukaiset haruksen paikat ajalle 1.11.2021-30.10.2071, vuokra on 5000 euroa
koko vuokra-ajalta.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

27 §
Ostotiedustelu metsäpalstasta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Asiakas tiedusteli sähköpostilla 2.2.2016, onko seurakunta halukas myymään omistamansa kiinteistön vieressä sijaitsevaa metsäpalstaa. Metsäpalsta on osa Rantapappila-tilaa ja se sijaitsee Lampilan tien varressa. Metsäpalstan pinta-ala on noin 2,5 ha ja se rajoittuu Hepolampeen ja luoteiskulmaltaan Saimaaseen. Ostotiedustelu on liitteenä
Seurakunnalla on ollut aikaisemmin periaatteena, että metsätalouskäytössä olevia maita
ei myydä. Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen käydyn keskustelun perusteella
esittelijän ajatukset ovat muuttuneet. Seurakunnan metsätalouden kannalta vähämerkityksisiä metsäpalstoja voidaan myydä seurakunnan tulevien investointien rahoittamiseksi.
Kirkkoneuvostossa käytiin periaatteellinen keskustelu metsätalouskäytössä olevien metsämaiden myynnistä. Keskustelun tuloksena oli, että tuottavia metsämaita ei edelleenkään myydä. Jokainen ostotarjous käsitellään tapauskohtaisesti.
Pentti Lautala esitti, että määräalaa ei myydä. Kaikki kirkkoneuvoston jäsenet kannattivat
esitystä.
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto päättää
1) laittaa julkiseen myyntiin Rantapappila tilasta 623-414-4-101 n 2,5 ha
metsäpalstan
2) valtuuttaa talouspäällikön pyytämään paikalliselta kiinteistövälittäjältä
hinta-arvion ja valmistelemaan mahdollisen kaupan

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että määräalaa ei myydä. Perusteluna
on, että tuottavaa metsämaata ei myydä.

28 §
Seurakunnan tilien käyttöoikeus
--------------------------29 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousraportti 17.03.2021. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 17.03.2021 sekä helmikuun toteutumaraportit.
Koronatilanne ja vaikutukset seurakunnan toimintaan.
Talouspäällikkö esitti, että
---------------------ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

