PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

1/2021

13.01.2021
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 13.01.2021 klo 18.00 – 18.50
Seurakuntakoti, Sali

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
Sakari Niemi

x
x

poissa

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

Heidi Pietikäisen varajäsen
Paavo Immosen varajäsen

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

Anne Kietäväinen
puheenjohtaja

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 13.01.2021 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Eero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Sarvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 18.01. – 22.02.2021 kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 04.01.2021 ja
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 04.01. - 13.01.2021.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 13 valtuutettua ja 2
varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.01. – 22.02.2021 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 13.01. – 22.02.2021.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eero Lappalainen ja Kirsi Sarvi. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä esityksen mukaisesti.

3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen, lisäyksellä, että § 6 jälkeen käsitellään ilmoitusasiat

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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4§
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. KJ 8. luku 2
§.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Anne Kietäväisen ja varapuheenjohtajaksi Minna Korhosen.

5§
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali
Kirkkoneuvosto 09.12.2020 § 67
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston on toimitettava toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten vaali.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalia ohjaavat säädökset:
KL 7 luku 3 §: Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen,
1) jolla (KL) 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan on äänioikeus samassa tai jossakin
muussa seurakunnassa; ja
2) joka ei ole holhouksen alainen.
Oikeus kieltäytyä seurakunnan luottamustoimesta on henkilöllä, joka on täyttänyt 60
vuotta tai on ollut neljän lähinnä edellisen vuoden ajan seurakunnan luottamustoimessa.
Kneuv. ohjes. 1 §: Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5 muuta jäsentä.
Kneuv. ohjes. 2 §: Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten,
että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
KL 7 luku 4 §: Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta
vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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KJ 7 luku 5 §: Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava
suljetuin lipuin.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin ja
2) kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaalin.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 13.01.2021 § 5
ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin ja
2) kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaalin.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto päätti, että
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Heidi Pietikäinen
2) kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin:
Kaija Huhtinen
Eero Lappalainen
Kirsi Sarvi
Sakari Niemi
Pentti Lautala

6§
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten varajäsenten vaali
Kirkkoneuvosto 09.12.2020 § 68
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston on toimitettava toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten varajäsenten vaalia ohjaavat
säädökset:
Kneuv. ohjes. 3 §: Kun edellä (kirkkoneuv. ohjes.) 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu,
on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 13.01.2021 § 6
ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto valitsi henkilökohtaisiksi varajäseniksi:
jäsen:
varajäsen:
Heidi Pietikäinen varapj
Hanne Keijonen
Kaija Huhtinen
Marketta Auvinen
Eero Lappalainen
Oiva Kiljunen
Kirsi Sarvi
Aki Pietikäinen
Sakari Niemi
Laura Pitkonen
Pentti Lautala
Paavo Immonen

ILMOITUSASIAT
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös jatkoselvityksestä Juvan, Puumalan ja
Sulkavan seurakuntajaon muuttamisesta
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 12.1.2021 päättänyt käynnistää jatkoselvityksen, jonka tarkoituksena on selvittää Puumalan seurakunnan ja naapuriseurakuntien
mahdollisuus seurakuntaliitokseen. Selvityksessä on mukana Puumalan, Sulkavan ja Juvan
seurakunnat. Selvityksessä otetaan huomioon Puumalan ja Sulkavan osalta myös muut vaihtoehdot kuin näiden kolmen seurakunnan liitos. Selvitysmieheksi on määrätty KTM Sami Lahtiluoma ja selvitys tehdään 31.5.2021 mennessä.
Kirkkoherran virkaa ei laiteta haettavaksi.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

