MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
KIRKKOVALTUUSTO 1/2016
9.2.2016
_________________________________________________________________
Aika
Paikka

Ti 9.2.2016 klo 18.00 – 19.45
Mäntyharjun seurakuntakeskus

Läsnä

Jäsenet:
Kristiina Häkkänen
Miia Hämäläinen
Panu Karjalainen
Matti Kemppainen
Liisa Kuoksa
Pertti Lahti
Sari Lantta
Jukka Lehtonen
Tuula Leikkonen
Paula Manninen
Eveliina Mäenpää
Marjatta Nikkinen
Inga Nikander
Matti Nykänen
Jaana Partio
Aini Pöyry
Annukka Räisänen
Raili Toivonen
Liisa Torniainen

Läsnä

Varajäsenet:
Riitta Pilssari
Helen Kokkonen
Erkki Karjalainen

Poissa

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

x
x
x

Muut saapuvilla olleet:
Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra
Risto Jaakola, sihteeri

ALKUHARTAUS

Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksen alussa toimitetaan hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali.

Pöyt.tark.

__________

__________
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§
1

Kokouksen avaus
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 18 valtuutettua, joista 2 oli varavaltuutettuja.
Kutsutaan varajäsenet estyneiden tilalle.
Todetaan, että kokous on Kirkkojärjestyksen 8:5 §:n ja kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 3 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja, että se on jäsenmäärään nähden Kirkkolain 7:4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.
Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

3

Esteiden hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy poissa olevien valtuutettujen esteet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kutsun mukaisen asialuettelon tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Suoritettiin esittäytyminen, kun kirkkovaltuusto nyt aloittaa uudessa kokoonpanossa Pertunmaan seurakunnan liityttyä Mäntyharjun seurakuntaan.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

5 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Selvitys:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tapana on ollut, että kirkkovaltuuston jäsenet toimivat pöytäkirjan tarkastajina vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan. Tarkastusvuorossa olisivat Kristiina Häkkänen ja Miia Hämäläinen.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää että
pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 10.2.2016-14.3.2016.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kristiina Häkkänen ja Matti Kemppainen ja hyväksyttiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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6 Tiedotusasiat

Esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
- tuomiokapituli on 14.1.2016 vahvistanut kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset
- tuomiokapituli on 14.1.2016 vahvistanut Pertunmaan kappeliseurakunnan perustamisen ja kappelineuvoston ohjesäännön
- tuomiokapituli on antanut Risto Blomille virkamääräyksen hoitamaan Mäntyharjun seurakunnan II kapplaisen virkaa kunnes valittava kappalainen ottaa viran vastaan.
- Pertunmaan seurakuntakodin tilanne; todettin että sisäilmaongelmien takia kirkkoneuvosto on päättänyt laittaa talon käyttökieltoon. Rakennustoimikunta jatkaa seurakuntakodin kuntokartoituksen teettämistä ja selvitystä, mitä vaihtoehtoja talon kunnostukseen olisi. Väistötiloihin rivitaloasuntoon Honkaniementie
7:ään siirrytään helmikuun loppuun mennessä. Suurempia tilaisuuksia voidaan pitää mm. koulun tiloissa.
- talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet, sekä maksujen ja korvausten vahvistaminen
Kirkkovaltuuusto
Päätös:
Todettiin tiedoksi ja päätettiin vahvistaa täytäntöönpano-ohjeiden lopussa olevat maksut ja korvaukset vuodelle 2016.
Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen.

Pöyt.tark.

__________

__________
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7 Kirkkoneuvoston täydentäminen pertunmaalaisilla jäsenillä ja varajäsenillä (3+3)
Selvitys
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvostoon on kuulunut puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Yhdistymisneuvottelujen yhteydessä sovittiin, että kirkkoneuvostoon tulee Pertunmaan kappeliseurakunnan alueelta tässä vaiheessa lisää kolme
jäsentä (+ 3 varajäsentä) ja että kirkkoneuvoston jäsenmäärä muutetaan
jäljellä olevaksi vaalikaudeksi niin että siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tuomiokapituli on
hyväksynyt jäsenmäärän muutosta koskevan kirkkoneuvoston ohjesäännön muutoksen.
Esitys
Kirkkovaltuusto päättää valita nykyisten jäsenten lisäksi kirkkoneuvostoon kolme pertunmaalaista jäsentä ja heille varajäsenet.
Kirkkovaltuusto
Päätös:
Päätettiin valita kirkkoneuvostoon nykyisten jäsenten lisäksi jäsenet ja
varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Raili Toivonen
Teija Tuomela
Raimo Mattila

Varajäsen
Kaija Montin
Tapio Lehrbäck
Marjatta Nikkinen

Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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8 Pertunmaan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta
Selvitys:
Yhdistymisneuvottelujen ja päätösten mukaisesti tuomiokapituli on hyväksynyt Pertunmaan kappeliseurakunnan perustamisen sekä kappelineuvoston ohjesäännön. Ohjesäännön mukaan kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsemina muina jäseninä kahdeksan varsinaista
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja
varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia
seurakuntavaaleissa.
Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Kirkkojärjestyksen 12:2 §:n mukaisesti seurakunnan kirkkoherralla ja
kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun
mutta ei päätöksen tekoon.
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee Pertunmaan kappeliseurakunnan kappelineuvostoon kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös:
Päätettiin valita Pertunmaan kappeliseurakunnan kappelineuvostoon jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Marjatta Nikkinen
Kaija Montin
Aini Pöyry
Raili Toivonen
Raimo Mattila
Tapio Lehrbäck
Arvo Litmanen
Esko Kilpinen

Varajäsen
Annukka Räisänen
Outi Kangasniemi-Lehrbäck
Seija Lind
Kauko Luhtanen
Kirsi Vekkeli
Markku Pöyry
Pertti Latvanen
Pekka Tillanen

Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
KIRKKOVALTUUSTO 1/2016
9.2.2016
_________________________________________________________________
9 Määräalan myynti Raija Viertolalle
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 103 §/22.9.2015
Selvitys:
Raija Viertola on kysellyt saisiko seurakunnalta ostaa lisämaata hänen
talonsa kohdalta Lankaniemestä, jotta tontille voisi rakentaa uuden talon ja purkaa vanhan pois. Nykyinen tontti on noin 3500 neliömetriä, ja
jotta tontille voisi rakentaa uuden omakotitalon, olisi sen asemakaavaalueen ulkopuolella oltava kooltaan vähintään 5000 neliömetriä.
Lisämaasta on pyydetty kiinteistövälittäjän arviota, ja selvitetään myös
minkä verran Viertola olisi valmis lisämaasta maksamaan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy
Raija Viertolalle oheisen kartan mukaisesti lisämaata rakentamiseen
noin 1500 neliömetriä Kirkkoherran virkatalo –nimisestä tilasta (9:228)
10.000 euron kauppahinnalla.
Kirkkoneuvosto

Päätös:
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.
Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää kirkkoneuvoston päätöksen ja oheisen kauppakirjan mukaisesti myydä Raija Viertolalle noin 1500 neliön määräalan
Kirkkoherran virkatalo –nimisestä tilasta, RN:o 507-413-9-228, 10.000
euron kauppahinnalla.

Kirkkovaltuusto

Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Päätöksen voi hakea muutosta kirkkohallitukselta.

Pöyt.tark.

__________

__________
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10 Muut asiat
Selvitys:
Kirkkovaltuusto voi keskustella muista mahdollisista asioista, mutta niistä ei voi tehdä päätöstä, ellei kirkkoneuvosto ole asioita valmistellut.
Päätös:
Pertunmaalla suunnitellaan huhtikuulle partiolaisten messua, ja toivottiin, että järjestettäisiin messu yhdessä.
Sovittiin, että kokouskutsut lähetetään yleensä sähköpostitse, mutta jos
suurempia liitteitä, mm. tilinpäätökset ja talousarviot, silloin lähetetään
myös postitse.
Kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston asialistat lähetetään tiedoksi myös
kirkkovaltuuston jäsenille.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

11 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Päätös:
Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen pykälät 6-8.
Kirkkohallitukselle pykälä 9.

Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja

Jaana Partio

Sihteeri

Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 9. helmikuuta 2016

Kristiina Häkkänen

Matti Kemppainen

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ajalla 10/2 - 14/3 2016

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

__________

__________

