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Maanantai 5.12.2016 klo 18.25 – 19.15
Lankaniemen leirikeskus, Mäntyharju
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Läsnä
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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
Varajäsenet:
Aki Pekkanen
Riitta Pilssari
Heta Jukola
Erkki Karjalainen
Kirsi Vekkeli
Raimo Mattila
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Muut saapuvilla olleet:
Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra
Risto Jaakola, sihteeri
Seppo Kuitunen, poistui asian 43 käsittelyn jälkeen.

ALKUHARTAUS

Pöyt.tark.

__________

Kirkkoherra piti alkuhartauden.

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

39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 15 valtuutettua, joista 3 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.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

40 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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41 Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kutsun mukaisen asialuettelon tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

42 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 Jukka Lehtonen ja Tuula Leikkonen.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää että
pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 7.12.2016-10.1.2017.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Lehtonen ja Eveliina Mäenpää
ja hyväksyttiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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43 Tiedotusasiat
Esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
- rakennushankkeiden tilanne
 Mäntyharjun kirkko
 Pertunmaan seurakuntakoti
- Viranhaltija/työntekijämuutokset viime kokouksenjälkeen
 Laura Kurvisen testamenttivaroilla palkattu määräaikaiseksi projektityöntekijäksi Paula von Koch vanhusten kotikäyntityöhön
vuoden ajaksi 1.10.2016 alkaen.
 Pertunman kappeliseurakuntaan lapsi- ja nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi palkattu 31.3.2017 asti Risto Eskola
- Pertunmaan hautausmailta ja seurakuntakodin ympäristöstä on leimattu poistettavaksi noin sata vanhaa puuta, pääosin lahoja ja vaarallisia koivuja.
- talousarvion toteutuma tammi-lokakuu 2016
Kirkkovaltuuusto
Päätös:
Todettiin tiedoksi.
Muutoksenhakuohjeet:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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44 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 - 2019
Selvitys: Kneuv 161 §:
Työalat ja johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019, sekä tarkistaneet ja korjanneet tarvittavilta osin eri työmuotojen perustoimintokuvaukset vastaamaan tämänhetkistä tilannetta.
Vuoden 2017 talousarvioesitys on noin 58.000 euroa alijäämäinen (2016
vastaava oli noin 65.000 alijäämäinen).
Toimintatuotot ovat 616.300 euroa (521.000), toimintamenot 2009.290
euroa (1877.580) ja vuosikate + 29460 (+40.000).
Henkilöstömenot ovat alle 60 % kaikista toimintamenoista.
Investointimäärärahoja esitetään Pertunmaan seurakuntakodin kosteusvaurioiden korjaamiseen ja perusparannukseen sekä kalustuksen uusimiseen 500.000 euroa, ja Mäntyharjun kirkon kunnostus-, maalaus- ja konservointiremontin toiseen vaiheeseen 1.400.000 euroa.
Kirkon remonttiin on saatu kirkkohallitukselta 600.000 euron avustuspäätös, ja Pertunmaan seurakuntakodin remonttiin haetaan kirkkohallitukselta lisää avustusta, jo myönnetyn 74.000 euron lisäksi.
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, sekä työalojen
perustoimintokuvaukset liitteenä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2017-2019 sekä tarkistetut työalojen perustoimintokuvaukset,
ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Lisäksi päätettiin hyväksyä koulutussuunnitelman periaatteet, mitkä kirjataan koulutussuunnitelmaan näkyviin.

Kirkkovaltuusto

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Pöyt.tark.

__________

__________
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45 Lisämääräraha tiedotukseen ja viestintään
Kneuv 136 §
Selvitys:
Tiedotuksen ja viestinnän talousarviomääräraha (35200) on tälle vuodelle käytetty kokonaan elokuun loppuun mennessä. Lähes puolet kustannuksista koostuu kustannuspaikalle kohdennetuista henkilöstömenoista. Siltä osin määrärahaa olisi vielä jäljellä lähes koko vuodeksi. Reilu
puolet toteutuneista kustannuksista koostuu palvelujen ostoista, eli kirkollisista ilmoituksista sekä lehdissä julkaistuista kausiesitteistä. Talousja viestintävastaava on laskenut, että loppuvuonna kertyy vielä kustannuksia yhteensä noin 18.000 euroa. (pitää sisällään myös henkilöstömenot)
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää myöntää 18.000 euron lisämäärärahan tiedotukseen ja viestintään.
Päätös:
Päätettiin esittää esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto

Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku:
Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Pöyt.tark.

__________

__________
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46 Muut asiat
Selvitys:
Kirkkovaltuusto voi keskustella muista mahdollisista asioista, mutta niistä ei voi tehdä päätöstä, ellei kirkkoneuvosto ole asioita valmistellut.
Päätös:
Todettiin, että kirkkovaltuusto on toimintaryhmänä jouluaamun junalanpalveluksessa alkaen klo 8.00.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

47 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Päätös:
Päätöksiin voi hakea muutosta:
Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen pykälät 44-45.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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48 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.15

Puheenjohtaja

Jaana Partio

Sihteeri

Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 5. joulukuuta 2016

Jukka Lehtonen

Eveliina Mäenpää

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ajalla 7.12.2016 – 10.2.2017

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

__________

__________

