PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

3/2020

14.10.2020
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 14.10.2020 klo 18.00 – 18.42
Kirkko

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

poissa

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

x
Kirsi Sarven varajäsen

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

Anne Kietäväinen
puheenjohtaja

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 14.10.2020 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Marketta Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

Heidi Pietikäinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 19.10. – 20.11.2020 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
12 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 07.10.2020 ja
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 07.10. - 14.10.2020.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

13 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.10. – 20.11.2020 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 15.10. – 20.11.2020.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marketta Auvinen ja Heidi Pietikäinen.
Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä esityksen mukaisesti.

14 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

15 §
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2021
Kirkkoneuvosto 26.8.2020 § 31
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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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 pysynyt 2016 tehtyjen sopeuttamispäätösten jälkeen pysynyt melko vakaana. 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 ja tänä vuotena 42.000 euroa. Vuonna 2019 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 2021
veroprosentiksi 1,95.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 14.10.2020
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuodelle 2021
veroprosentiksi 1,95.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

16 §
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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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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
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 vuokraajalta. 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.

PÄÄTÖS

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

17 §
Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta, Saisaari tontti nro 6
Kirkkoneuvosto 26.8.2020 § 38
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
------Kirkkovaltuusto 14.10.2020
ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ----------- myydään Puumalan kunnan Kirkonkylästä Rantapappila tilasta 623-414-4-101, noin
5500 m2 määräala hintaan 29.000 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

18 §
Poikkeavat jumalanpalvelusajat vuonna 2021
Kirkkoneuvosto 14.10.2020 §43
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén , p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Puumalan seurakunnassa on ollut vuonna 2020 Tuomiokapitulin hyväksymä kokeilu, jossa
kuukauden viimeisen sunnuntain jumalanpalvelus on alkanut klo 16

Kokeilun perusteluina oli:
Seurakuntalaiset ovat useita vuosia toivoneet "iltakirkkoja". Työntekijät
kannattavat kokeilua yksimielisesti, mutta totesivat, ettei nykyisillä resursseilla voi pitää sekä aamuisin että iltaisin messuja. Alkuilta tarjoaa
uusia mahdollisuuksia viettää messua myös muina aikoina kuin sunnuntaiaamuisin, jolloin lapsiperheet ja työssä käyvät eivät lähde mielellään
kirkkoon. Puumalassa kirkkomatkat ovat myös tavallista pitempiä.
Jumalanpalvelus haluttaisiin järjestää pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 16 (vain adventti tekee poikkeuksen ja siirtää kokeilujumalanpalveluksen 5.12.).
Koronaepidemian vuoksi kevään jumalanpalvelukset pidettiin ilman seurakuntalaisia
ja kesäaikana iltajumalanpalveluksia ei pidetty kesäajan tapahtumien vuoksi. Näin ollen kokeilu ei täysimittaisesti saatu toteutettua.
Kirkkoneuvosto anoo jatkoa kokeillulle ja uudeksi kokeiluajaksi vuoden 2021, jotta
saisimme riittävän selkeän kuvan muutoksen hyödyistä ja haitoista. Kokeilusta on tiedotettava erityisen huolella ja sen vaikutuksia on evaluoitava monipuolisesti. Kokeilu
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kokeilupäiviksi vuonna 2021 on
suunniteltu seuraavat sunnuntait: 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 29.8., 26.9., 31.10.,
5.12. ja 26.12.. Kesä- ja heinäkuu jätetään kokeilussa väliin, koska kaikkia lomalaisia
ei voida varmasti tavoittaa.
Muut vuoden 2021 poikkeavat jumalanpalveluspaikat klo 10 ovat Lamminniemen
kappelin messut, jolloin pääkirkossa ei ole messua, ovat 2. Pääsiäispäivä 5.4. ja 2. Juhannuspäivä 27.6. sekä Pyhäinpäivä 6.11. Lisäksi Viimeiset kiusaukset oopperan lavasteiden vuoksi pääkirkon Luomakunnan sunnuntai pidetään Norppalaavulla 11.7.
klo 10:00.
Kirkkoherra esitti, että
ESITYS

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy edellä mainitut poikkeavat jumalanpalvelusajat. Päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 14.10.2020
ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy edellä mainitut
poikkeavat jumalanpalvelusajat. Päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

19 §
Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta, Saisaari tontti nro 10
Kirkkoneuvosto 14.10.2020 § 44
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
---------------------Kirkkovaltuusto 14.10.2020
ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ---------------- myydään
Puumalan kunnan Kirkonkylästä Rantapappila tilasta 623-414-4-101,
noin 5500 m2 määräala hintaan 25.000 euroa.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

20 §
Määräalan myyminen Rantapappila-tilasta, Saisaari tontti nro 13
Kirkkoneuvosto 14.10.2020 § 45
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
-------------------Kirkkovaltuusto 14.10.2020
ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että --------------- myydään
Puumalan kunnan Kirkonkylästä Rantapappila tilasta 623-414-4-101,
noin 5000 m2 määräala hintaan 25.000 euroa.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

