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

46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 15 valtuutettua, joista 3 oli varaval
tuutettuj a.
Kutsutaan varaj äsenet estyneiden tilalle.
Todetaan, että kokous on Kirkkojärjestyksen 8:5 §:nja kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 3 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja, että se onjä
senmäärään nähden Kirkkolain 7:4 § :n mukaisesti päätösvaltainen.
Päätös:
Todettiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
47 Esteiden hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy poissa olevien valtuutettujen es
teet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
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48 Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kutsun mukaisen asialuettelon tämän kokouk
sen työj ärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

49 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Selvitys:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kaksi pöytäkirj an tarkastaj aa tarkastamaan kokouksen pöytäkirj an.
Tapana on ollut, että kirkkovaltuuston jäsenet toimivat pöytäkirjan tar
kastaj ina vuorotellen aakkosj ärj estyksen mukaan. Tarkastusvuorossa oli
sivat Panu Karjalainen ja Matti Kemppainen.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastaj aa, ja päättää että
pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 7.12.20 17- 8.1.2018.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Panu Karjalainen 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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50 Tiedotusasiat

Esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
Mäntyharjun kirkon remontin jatkuminen
Pertunmaan seurakuntakodin suunnittelutilanne
kirkkovaltuuston palveluvuoro j ouluaamun jumalanpalveluksessa
-

-

-

Kirkkovaltuusto
Päätös:
Todettiin tiedoksi.
Muutoksenhakuohjeet:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
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51 Toimitnasuunnitelma vuosille 2018 2020 ja talousarvio vuodelle 2018
-

Selvitys:
Kneuv 143~ Toimintasuunnitelma 2018
2018

—

2020 ja talousarvio vuodelle

Selvitys:
Työalat ja johtavat viranhaltjjat ovat valmistelleet toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2020, sekä tarkistaneetja korjanneet tar
vittavilta osin eri työmuotojen perustoimintokuvaukset vastaamaan tä
mänhetkistä tilannetta.
Vuoden 2018 talousarvioesiiys on noin 70.000 euroa alUäämäinen (2016
vastaava oli noin 58.000 alUäämäinen).
Toimintatuotot ovat 655.400 euroa (616.300), toim intamenot 2.014.200
euroa (2.009.290) ja vuosikate +12.650 (+ 29460).
Henkilöstömenot ovat alle 60 % kaikista toim intamenoista.
—

Investointimäärärahoja esitetään Pertunmaan uuden seurakuntakodin ra
kentamisen aloittamiseen vuodelle 2018 650.000 euroaja vuodelle 2019
200.000 euroa, ja Mäniyharjun kirkon kunnostus-, maalaus-ja kon
servointireinontinjatkamiseen 1.100.000 euroa vuodelle 2018, 400.000
euroa vuodelle 2019ja 600.000 euroa vuodelle 2020.
Kirkon remonttiin on saatu kirkkohallitukselta 610.000 euron avustuspäätös, ja Pertunmaan seurakuntakodin rakentamiseen haetaan kirkkohallitukselta lisää avustusta, jo myönnelyn 74.000 euron lisäksi.
Toiminta-ja taloussuunniteinia vuosille 2018-2020, sekä iyöalojen
perustoimintokuvaukset liitteenä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyäja toiminta-ja taloussuunnitelman
vuosille 2018-2020 sekä tarkistetut työalojen perustoiniintokuvaukset,
ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin perustoimintokuvaukset lisäyksellä, että lisätään diakonia
työn loppuosa ja viestinnän perustoimintokuvaus. Samoin päätettiin hy
väksyä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 ja päätettiin
esittää ne kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kneuv 158 §
Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkennukset Pertunmaan seurakuntakodin kustannusarvion valmistuttua.
Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa Pertunmaan seurakuntakodin rakentami
sen kustannusarvion tiedoksi ja päättää

Pöyt.tark.

_________

_________

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 5/2017

PÖYTÄKIRJA
5.12.2017

muuttaa liitteenä olevaa toiminta-ja taloussuunnitelmaa vuosil
le 2018-2020, niin että Pertunmaan rakennusinvesioinii jaetaan
kahteen hankkeeseen, Pertunmaan seurakuntakodin rakentami
nenja Pertunmaan kirkon teknisen tilan rakentaminen, ja
muuttaa investointiosaaja rahoitussuunnitelmaa vuosille 2018
2020 niin että investointeihin lisätään Pertunmaan kirkon tekni
sen tilan rakentaminen ja rahoitusosaan huomioidaan alkuperäi
sestä suunnitelmasta poiketen lainanottoa lisää noin 200.000 eu
roa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen mukaisesti.
-

-

Kirkkovaltuusto

—

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä toiminta- ja taloussuunni
telman vuosille 2018 2020 kirkkoneuvoston esitysten mukaisesti.
—

Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Pöyttark.
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52 Muut asiat
Selvitys:
Kirkkovaltuusto voi keskustella muista mahdollisista asioista, mutta niis
tä ei voi tehdä päätöstä, ellei kirkkoneuvosto ole asioita valmistellut.
Päätös:
Keskusteltiin seurakuntakeskuksen pöytäliinoj en uusimistarpeesta.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.
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53 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.
§ 51 päätöksestä voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto
oikeudelta.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

54 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen
Puheenjohtaja

Sihteeri

~

aana Partio

6~
Risto J~ako1a

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 5. joulukuuta 2017

Matti Ke ppainen

Panu Karjal inen

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoi
tustaululla ajalla 7.12.2017 8.1. 2018
-

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

PÖyt.tark.

