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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 02.10.2019 klo 18.00 – 19.20
Seurakuntatalo

Läsnä:

Valtuutetut:

läsnä

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

x
x
x
x
x
x

poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Katri Liukkosen 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 02.10.2019 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Marketta Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Sarvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 07.10. – 11.11.2019 kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden
KÄSITELLYT ASIAT
17 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 25.09.2019 ja
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 25.09. - 02.10.2019.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Paikalla oli 13 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

18 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 07.10. – 11.11.2019 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 03.10. – 11.11.2019.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marketta Auvinen ja Kirsi Sarvi. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä esityksen mukaisesti.

19 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

20 §
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2020
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Kirkkoneuvosto 05.06.2019 § 50
Kirkkovaltuuston on vuosittain vahvistettava veroprosentti, joka on ilmoitettava verottajalle verovuotta edeltävän vuoden marraskuussa. Veroprosenttia määrättäessä voidaan pohjana käyttää kolmen vuoden toiminnan ja talouden suunnittelussa päätettyjä
toiminnan, tulojen ja kustannusten sekä rahoituksen linjauksia.
Seurakunnan taloudellinen tilanne on kohentunut tehtyjen tasapainotustoimenpiteiden
ansiosta. Talouden tasapainottamiseksi kirkkovaltuusto päätti 9.2.2016 kokouksessaan vähentää henkilöstökuluja 1,5 henkilötyövuoden verran osa-aikaistamalla tehtäviä ja supistamalla toimintaa. Lisäksi korotettiin seurakunnan perimiä maksuja. Puukauppaa on tehty suunnitelmien mukaisesti, mutta rantatonttien kysyntä on ollut vähäistä, joskin viime aikoina on elpynyt jonkin verran. Vuonna 2018 seurakunta sai
Kirkkohallitukselta harkinnanvaraista avusta 50.000 euroa. Tänä vuonna ei avustusta
saatu, kun kirkkohallitus päätti olla myöntämättä harkinnanvaraista avustusta seurakunnille, joiden vuosikate oli positiivinen 2018 tilinpäätöksessä.
Seurakunnan veroprosenttia tarkistettiin viimeksi vuodesta 2015 alkaen ja se on 1,95,
joten veroprosenttia ei ole syytä korottaa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuodelle 2020
veroprosentiksi 1,95.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 02.10.2019 § 20
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuodelle 2020
veroprosentiksi 1,95.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

21 §
Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta Matias Rihulle ja Jutta Nulpposelle
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 24.4.2019 § 36
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.
Matias Rihu on lähettänyt sähköpostilla ehdollisen ostotarjouksen Saisaaren tontista
nro 5. Hän tarjoaa 25.000 euroa tontista. Ehtona on, että tontti tarkistetaan paikanpäällä jäiden lähdettyä ja rahoitus järjestyy.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää hylätä Matias Rihun 25.000 euron ostotarjouksen
n. 5000 määräalasta, joka sijaitsee Rantapappila tilalla (623-414-4-101)
Saisaaressa karttaliitteessä merkitty tontti nro 5. Kirkkoneuvosto päättää
tontin myyntihinnaksi 29.000 eur.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 05.06.2019 § 47
Kiinteistövälittäjä Tommi Seppänen on neuvotellut Matias Rihun ja Jutta Nulpposen
kanssa tontin myymisestä kirkkoneuvoston päättämään hintaan 29.000 euroa. Tommi
Seppänen on laatinut oheisen kauppakirjaluonnoksen, jonka ehdot ostajat ovat hyväksyneet. Kauppakirjalla myydään noin 5000 m2 määräala, joka sijaitsee Rantapappila
tilalla (623-414-4-101) Saisaaressa karttaliitteessä merkitty tontti nro 5. Venepaikka
mantereella sisältyy kauppahintaan.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Matias Rihulle ja Jutta
Nulpposelle myydään Puumalan kunnan Kirkonkylästä Rantapappila tilasta 623-414-4-101, noin 5000 m2 määräala hintaan 29.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 02.10.2019 § 21
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Matias Rihulle ja Jutta
Nulpposelle myydään Puumalan kunnan Kirkonkylästä Rantapappila tilasta 623-414-4-101, noin 5000 m2 määräala hintaan 29.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

22 §
Määräalan myyminen Hiekkaranta-tilasta Jukka Auviselle
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 24.4.2019 § 36
Marika Auvinen tarjoutuu ostamaan Puumalan kirkonkylässä Patalahdentiellä olevan
noin 2,1 ha määräalan Hiekkaranta-tilasta (623-414-3-123). Tontti rajoittuu Auvisen
isän omistamaan tonttiin. Määräala sijaitsee taajamayleiskaavan alueella AP alueella.
Siinä on rantaviivaa n 100 m Sappulanlahden Itä-reunassa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Talouspäällikkö on pyytänyt Puumalan LKV Kaija Hukkaa tekemään määräalasta hinta-arvion. Hinta-arvio esitellään kokouksessa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää laittaa ko. määräalan julkisesti myytäväksi ja
määrittelee sille pohjahinnan.
Keskustelun kuluessa, Paavo Immonen esitti, että tonttia ei myydä. Oiva
Kiljunen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja esitti, että kun on tullut kannatettu ehdotus, suoritetaan äänestys. Ne jotka kannattavat talouspäällikön ehdotusta äänestävät jaa ja jotka kannattavat Paavo Immosen esitystä äänestävät ei. Suoritettiin äänestys: Jaa äänestivät Helena Castrén,
Kirsi Sarvi, Kaija Huhtinen ja Hanne Keijonen. Ei äänestivät: Paavo
Immonen, Oiva Kiljunen ja Sakari Niemi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti äänin 4 – 3 hyväksyä talouspäällikön ehdotuksen
laittaa ko. määräalan julkisesti myyntiin ja pohjahinnaksi kirkkoneuvosto päätti 35.000 euroa.

Kirkkoneuvosto 05.06.2019 § 48
Talouspäällikkö laittoi määräalan julkisesti myyntiin. Myynnistä ilmoitettiin Puumalalehdessä, seurakunnan nettisivuilla ja ilmoitustaululla. Määräaikaan 24.5. mennessä
tuli yksi tarjous. Jukka Auvinen jätti tarjouksen 29.000 euroa. Tarjoustaan hän perustelee sillä, että hän Patalahden tien oikaisun, levennyksen ja kunnostuksen tarpeella.
Lisäksi alueella sijaitsevat tiet rasittavat määräalaa. Auvisen laskelmien mukaan tien
perusparannus ja nykyiset tiet vievät määräalan pinta-alasta noin 4000 m2. Lisäksi
määräalalla sijaitsee kalakoppi ja venepaikka. Auvisen tarjous on esityslistan liitteenä.
Määräalalla on vanha venepaikka ja kalastusvälinekoppi, jolle on myönnetty toimenpidelupa kesäkuussa 2005. Tuolloin on seurakunnalta kysytty lupaa kalastuskopin rakentamiseen ja talouspäällikkö on luvan myöntänyt. Venepaikasta ei ole löytynyt sopimuksia, eikä venepaikkaa näy kiinteistörekisterissä. Omistajan vaihtuessa sopimukset, joita ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, lakkaavat.
Jukka Auvisen tarjouksessa on ehto, että tarjous kohdistuu koko määräalaan edellyttäen, että ranta-alue myydään rasitteista vapaana. Ranta-alueella oleva venepaikan ja
kalakopin osalta tehdyt sopimukset purkautuvat omistajan vaihtuessa. Venepaikan ja
kalakopin omistajalle ilmoitetaan kirjallisesti tulevasta omistajan vaihdoksesta ja sopimusten päättymisestä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

kirkkoneuvosto hyväksyy Jukka Auvisen ostotarjouksen ostaa noin 2,1
ha määräalan Hiekkaranta-tilasta (623-414-3-123) hintaan 29.000 euroa.
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Määräalakauppa valmistellaan käsiteltäväksi seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Keskustelun kuluessa, Oiva Kiljunen esitti, että tonttia ei myydä. Paavo
Immonen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja esitti, että kun on tullut
kannatettu ehdotus, suoritetaan äänestys. Ne jotka kannattavat talouspäällikön ehdotusta äänestävät jaa ja jotka kannattavat Oiva Kiljusen esitystä äänestävät ei. Suoritettiin äänestys: Jaa äänestivät Helena Castrén,
Aki Pietikäinen, Kaija Huhtinen, Pentti Lautala ja Hanne Keijonen. Ei
äänestivät: Paavo Immonen ja Oiva Kiljunen
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti äänin 5 – 2 hyväksyä talouspäällikön ehdotuksen.

Kirkkoneuvosto 28.08.2019 § 62
Talouspäällikkö on ilmoittanut kirjallisesti venepaikan haltijalle tekeillä olevasta kaupasta ja sopimuksen päättymisestä. Lisäksi on neuvoteltu mahdollisen korvaavan venepaikan järjestämisestä.
Talouspäällikkö on laatinut oheisen kauppakirjaluonnoksen, jolla myydään noin 2,1
ha määräalan Hiekkaranta-tilasta (623-414-3-123) hintaan 29.000 euroa. Ostaja on
hyväksynyt kauppakirjan ehdot.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jukka Auviselle myydään
Puumalan kunnan Kirkonkylästä Hiekkaranta-tilasta (623-414-3-123)
2,1 ha määräala hintaan 29.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 02.10.2019 § 22
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jukka Auviselle myydään Puumalan kunnan Kirkonkylästä Hiekkaranta-tilasta (623-414-3123) 2,1 ha määräala hintaan 29.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

23 §
Määräalan myyminen Hiekkaranta-tilasta Fingrid Oy
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 28.08.2019 § 63

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Fingrid Oyj on uusimassa Imatran ja Huutokosken välistä vanhaa 110 kV johtoaan.
Tässä yhteydessä on tarpeen sijoittaa johtoa varten erotinteline Suur-Savon Sähkön
omistaman sähköaseman viereen. Teline ei aivan tulisi mahtumaan Suur-Savon Sähkön omistamalle asemakiinteistölle, vaan se sijoittuisi osittain Puumalan seurakunnan
omistaman kiinteistön Hiekkaranta 3:123 puolelle. Samalla se aiheuttaisi sen, että
sähköaseman sivuitse kulkevaa tietä pitäisi siirtää. Fingrid Oyj tarjoutuu ostamaan
noin 0,4 ha suuruisen määräalan, jolle mahtuisi erotinteline ja myös tien siirto, jonka
yhtiö tekee kustannuksellaan.
Seurakunta on aiemmin myynyt Suur-Savon Sähkö Oy:lle sähköasemaa varten Lohentien varrella sijaitseman määräalan ja tämä määräala tulee aikaisemmin myydyn määräalan viereen.
Talouspäällikkö on neuvotellut kaupan ehdoista Fingrid Oyj:n maankäyttöpäällikkö
Ilkka Almin kanssa, ja laatinut liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen, jolla myydään
noin 0,4 ha suuruinen määräala Puumalan kunnan kirkonkylässä olevasta Hiekkarantaranta RN:o 3:123 (kiinteistötunnus 623-414-3-123) tilasta hintaan 4000 euroa. Ostaja on hyväksynyt kaupan ehdot.
Liitteenä on myös kiinteistövälittäjä Kaija Hukan laatima lausunto määräalan arvosta.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Fingrid Oyj:lle myydään
Puumalan kunnan Kirkonkylästä Hiekkaranta-tilasta (623-414-3-123)
0,4 ha määräala hintaan 4.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 02.10.2019 § 23
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Fingrid Oyj:lle myydään
Puumalan kunnan Kirkonkylästä Hiekkaranta-tilasta (623-414-3-123)
0,4 ha määräala hintaan 4.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

24 §
Puumalan seurakunnan strategia
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 24.4.2019 §38
Seurakunnan luottamushenkilöt kokoontuivat 23.2.2019 Särkirantaan Luottamuksen
lauantain merkeissä suunnittelemaan konsultti Olavi Vuoren johdolla tulevaa toimintaa ja laittamaan uuden strategian suunnittelua vireille. Tilaisuudessa käytiin läpi nyPöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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kyistä toimintaa ja pohdittiin suuntaviivoja tulevaisuuteen. Tuolloin sovittiin myös, että strategian työstämistä jatketaan pienemmällä työryhmällä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee strategiatyöryhmään kirkkoherra Helena
Castrénin, talouspäällikkö Unto Pasasen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hanne Keijosen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anne Kietäväisen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Minna Korhosen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 28.8.2019 § 65
Valmistelija :
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén, p.050-343 2474, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvoston valitsema työryhmä valitsi puheenjohtajakseen kirkkoherra Helena
Castrénin ja sihteeriksi talouspäällikkö Unto Pasasen. Se kokoontui kesän aikana neljä
kertaa ja määritteli seurakunnan strategiaa varten mission, vision ja arvot.
Missio eli perustehtävä kertoo, mitä varten yhteisö on olemassa ja mihin se toiminnallaan pyrkii. Seurakunnan missio on:
Olemme ihmisyyttä ja luomakuntaa kunnioittava yhteisö, joka ammentaa voimaa Kristuksesta ja rohkaisee luontevaan yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa.
Visio on yhteinen näky tulevaisuudesta. Se kertoo siitä, millainen yhteisön ja sen toiminnan toivotaan olevan tulevaisuudessa. Seurakunnan visio 2025:
Puumalan seurakunta on elävä hengellinen yhteisö, johon halutaan
kuulua ja jonka seurakuntaelämään halutaan osallistua. Vapaaehtoiset ovat merkittävä voimavara, ja heitä arvostetaan ja tuetaan.
Vapaa-ajan asukkaat kuuluvat olennaisesti seurakuntayhteisöömme. Resurssit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tasolla.
Toimintaa ohjaaviksi seurakunnan arvoiksi määriteltiin
Kunnioitus
Avoimuus
Toiveikkuus
Luontevuus
Esityslistan liitteenä on työryhmän esitys seurakunnan strategiaksi, jota kirkkoneuvosto täydentää tarpeen mukaan.
Puheenjohtaja esitti, että
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee työryhmän esityksen seurakunnan strategiaksi
ja esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan
strategian 2025.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 02.10.2019 § 24
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan strategian 2025.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.20. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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