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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 08.05.2019 klo 18.00 – 18.58
Seurakuntatalo

Läsnä:

Valtuutetut:
Auvinen Marketta
Huhtinen Kaija
Immonen Paavo
Keijonen Aino
Keijonen Hanne
Kietäväinen Anne
Kiljunen Oiva
Korhonen Minna
Lappalainen Eero
Luukkonen Asta
Luukkonen Eeva-Liisa
Pietikäinen Heidi
Pitkonen Laura
Pölönen Katri
Sarvi Kirsi
Lautala Pentti
Sakari Niemi
Kiljunen Liisa

läsnä

poissa
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hanne Keijosen varajäsen
Kirsi Sarven varajäsen
Marketta Auvisen varajäsen

Puheenjoht. Kietäväinen Anne
Sihteeri
Pasanen Unto
Muut saapuvilla olleet:
Helena Castrén, kirkkoherra
Allekirjoitukset
Anne Kietäväinen
puheenjohtaja

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 08.05.2019 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Eero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Paavo Immonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä 13.05. – 17.06.2019 kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
11 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 30.04.2019 ja
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 30.04. - 08.05.2019.
ESITYS

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Paikalla oli 11 valtuutettua ja 3 varavaltuutettu. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

12 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.05. – 17.06.2019 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 09.05. – 17.06.2019.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eero Lappalainen ja Paavo Immonen.
Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä esityksen mukaisesti.

13 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

14 §
Määräalan myyminen Timo ja Anne Pullille
Kirkkoneuvosto 6.3.2019 §24
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.12.2018 laittaa myyntiin seurakunnan kaavanmukaisista rantatonteista vielä myymättömät, mitatut ja pyykitetyt tontit 5 kpl sekä
Saisaaressa sijaitsevat 13 tonttia. Myyjäksi valittiin tarjouskilpailun perusteella JärviSuomen metsätilat Oy LKV Mikkelistä.
Timo ja Anne Pulli ostivat vuonna 2011 seurakunnalta rantatontin. Nyt he tarjoutuvat
ostamaan tonttinsa vieressä sijaitsevan myynnissä olevan tontin.
Tommi Seppänen, Järvi-Suomen metsätilat Oy LKV on laatinut kauppakirjaluonnoksen, jolla myydään Puumalan kunnan Sopalan kylässä sijaitsevasta Papinniemi nimisestä kiinteistöstä RN:o 1:4, kiinteistötunnus 623-441-1-4, 0,6390 hehtaarin määräala
Timo ja Anne Pullille. Kauppahinta on 49.000 euroa. Kauppakirjaluonnos ja lausunto
tontin arvosta on esityslistan liitteenä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Timo ja Anne Pullille
myydään 0,6350 hehtaarin määräala Puumalan kunnan Sopalan kylässä
sijaitsevasta Papinniemi nimisestä kiinteistöstä RN:o 1:4, kiinteistötunnus 623-441-1-4 hintaan 49.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 8.5.2019 § 14
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Timo ja Anne Pullille
myydään 0,6350 hehtaarin määräala Puumalan kunnan Sopalan kylässä
sijaitsevasta Papinniemi nimisestä kiinteistöstä RN:o 1:4, kiinteistötunnus 623-441-1-4 hintaan 49.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

15 §
Tilinpäätös vuodelta 2018
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 06.03.2019 § 16
irkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä
(KJ 15:9,3).
Seurakunnan toimintatuotot vuodelta 2018 olivat 449.021,22 euroa ja toimintakulut
830.323,59 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot 334.412,99 euroa ja kuluPöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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puolella henkilöstökulut 402.984,93 euroa olivat suurimmat erät. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi 466.183,55 euroa ja toiminta-avustusta saatiin Kirkkohallitukselta
52.364,90 euroa. Vuosikate oli positiivinen 94.309,11 euroa ja suunnitelman mukaiset
poistot 60.804,29 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui
ylijäämä 43.838,18 euroa. Investointeja ei vuoden 2018 aikana tehty. 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.

Kirkkoneuvosto 24.04.2019 § 30
Kirkkoneuvosto jätti 6.3.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastusyhteisö Mikkelin Tilintarkastus Oy tilintarkastaja Mika Mikkonen
suoritti 21.3.2019 vuoden 2018 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja laati tilintarkastuskertomuksen. Siinä hän toteaa lausuntonaan, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta.
Liitteenä on tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille ja
2) tilikauden tuloksesta 33.504,85 euroa poistoeron lisäyksen 10.333,33
euroa jälkeen jäävä ylijäämä 43.838,18 euroa esitetään kirjattavaksi
taseeseen yli/alijäämän tilille.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 8.5.2019 § 15
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille ja
2) tilikauden tuloksesta 33.504,85 euroa poistoeron lisäyksen 10.333,33
euroa jälkeen jäävä ylijäämä 43.838,18 euroa esitetään kirjattavaksi
taseeseen yli/alijäämän tilille.

PÄÄTÖS
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.
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16 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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