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Aika
Paikka

Keskiviikko 14.3.2018 klo 18.30 – 19.50
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:
Erkki Karjalainen
Kirsi Vekkeli
Riitta Pilssari
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Muut saapuvilla olleet:
Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra
Risto Jaakola, sihteeri
Raimo Mattila, kirkkoneuvoston jäsen

ALKUHARTAUS

Pöyt.tark.

__________

Kirkkoherra pitää alkuhartauden.

__________

Poissa

x
x
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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 16 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.

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.
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 Liisa Kuoksa ja Pertti Lahti.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää että
pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 15.3.2018- 16.4.2018.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Kuoksa ja Sari Lantta
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:
- alustavaa tietoa tilinpäätöksestä
- kirkon rakennushakkeen tilannekatsaus
- viranhaltija/työntekijätilanne
Kirkkovaltuuusto
Päätös:
Todettiin tiedoksi.
Muutoksenhakuohjeet:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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7 Määräalan myynti Mäntyharjun kunnalle
Kneuv 37 §/2018
Selvitys:
Mäntyharjun kunta on suunnitellut Koivutien varteen, seurakuntakeskuksen pysäköintialueen läheisyyteen uuden paloaseman rakentamista.
Kunta tarvitsee paloaseman käyttöön myös lisää pysäköintialuetta, ja on
sitä varten kiinnostunut ostamaan seurakunnalta lisämaata noin 1050 neliömetriä, seurakunnan pysäköintialueen ja tulevan paloasemarakennuksen välistä Koivutien varresta. Alueesta kunta teki ensin tarjousken 10
euroa neliömetriltä, mitä kirkkoneuvosto ei hyväksynyt vaan teki vastatarjouksen, että seurakunta olisi valmis myymään ko alueen hintaan 24
euroa per neliömetri. Tämän tarjouksen Mäntyharjun kunnanhallitus on
5.2.2018 hyväksynyt.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntyharjun seurakunta
myy Mäntyharjun kunnalle oheisen kauppakirjaluonnoksen ja oheisten
karttaliitteiden (liite 1) mukaisesti määräalan, mikä muodostuu Mäntyharjun Kyttälän kylässä sijaitsevista tiloista Anttila RN:o 507-413-41-0
ja Kirkkoherran virkatalo RN:o 507-413-9-228, pinta-alaltaan yhteensä
noin 1050 neliömetriä. Määräala on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK) asemakaava-alueella korttelissa 86
ja yleiselle jalankululle varattua aluetta. Määräalalla ei ole seurakunnan
omistuksessa olevia rakennuksia eikä rakennelmia, eikä määräalan
myyminen vaikeuta seurakunnan toimintaa seurakuntakeskuksen tontilla
ja pysäköintialueilla millään tavalla.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle määräalan myynti esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuuusto

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.
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__________
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8 Urakoitsijan valinta Pertunmaan seurakuntatalon rakentamiseen
Kneuv 41 §/2018
Selvitys:
Pertunmaan seurakuntatalon suunnitelmat valmistuivat vuodenvaihteessa, ja seurakunta käynnisti tarjouskilpailun rakentamisesta kansallisella
hankintailmoituksella HILMA:ssa 16.1.2018. Tarjousten jättöaika päättyi 21.2.2018, ja tarjouksia saatiin 4 kappaletta. Tarjousten jättöajan päätyttyä tarjoukset avattiin ja rakennustoimikunta suoritti tarjousvertailut
22.1.2018 (liite 3). Rakennustoimikunnan edustajat pitivät vielä tarjouksen tarkennusneuvottelut edullisimman tarjouksen tehneen rakennusliikkeen edustajien kanssa 27.2.2018, eikä siinä tullut esille merkittäviä
eroavuuksia tarjouspyynnön ja tarjouksen välillä.
Esitys:
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Pertunmaan seurakuntatalon rakentajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tehnyt Rakennusliike V Mättölä Oy Mäntyharjulta.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.
Merkittiin päätökseen, että Paula Manninen poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.

Kirkkovaltuuusto

Päätös:
Päätettiin yksimielisesti valita Pertunmaan seurakuntatalon rakentajaksi
Rakennusliike V Mättölä Oy Mäntyharjusta.

Muutoksenhakuohjeet:
Päätöksestä voi hakea muutosta markkinaoikeudelta.
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen.

Pöyt.tark.

__________

__________
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9 Lainanottovaltuudet kirkkoneuvostolle
Kneuv 42 § / 2018
Selvitys:
Toiminta- ja taloussuunnitelman rahoitussuunnitelman mukaisesti on
pyydetty tarjoukset seurakunnan lainatarpeesta rakennushankkeisiin yhteensä 1,5 miljoonalle eurolle vuosina 2018 – 2020.
Lopullista lainatarvetta saattaa pienentää se, saadaanko hankkeisiin kirkkohallituksen avustusta ja minkä verran, ja myös se, minkä verran jo toteutusvaiheessa hankkeita rahoitetaan metsätalouden tuloilla.
Lainatarjoukset saadaan kokoukseen mennessä, ja niistä laaditaan yhteenveto kokoukseen.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
 esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää kirkkoneuvostolle lainanottovaltuudet 1,5 miljoonan euroon asti, rakennushankkeiden
rahoittamiseksi.

Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää että kirkkovaltuusto myöntää lainanottooikeudet esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuuusto

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää kirkkoneuvostolle lainanottovaltuudet esityksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________
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10 Seurakuntavaalit 2018
Kneuv 43 § /2018
Selvitys:
Vuoden 2018 seurakuntavaalit pidetään marraskuun 3. sunnuntaina, eli
18.11.2018. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.11.10.11.2018.
Kirkkoherranvirasto ei enää ole pakollinen äänestyspaikka, vaan vaalilautakunta päättää ennakkoäänestyspaikat.
Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja
hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa
koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen.
Seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan Mäntyharjun seurakunnassa asettaa kirkkovaltuusto, viimeistään 31.5.2018 mennessä.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.
Lisäksi kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakaantuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.
Seurakunnan tulee myös päättää sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehti
missä vaaleja koskevat lakisääteiset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan. Ko. lehden tulee olla paikkakunnalla yleisesti leviävä lehti.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää:
1. Asettaa vaalilautakuntaan 6 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, sekä
nimeää yhden varsinaisista jäsenistä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi.
2. Päättää, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin, ja
3. Päättää, että vaaleihin liittyvät ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan
paikallislehti Pitäjänuutisissa.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää esityksen mukaisesti.

Pöyt.tark.

__________

__________
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Kirkkovaltuusto
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti:
1. Valita vaalilautakuntaan
Jäseniksi

Heikki Koljonen, Jorma Laesharju, Pekka Suomi, Raili Rantanen,
Kaarina Hänninen, Annukka Räisänen, ja varajäseniksi Marjatta Hälikkä, Pentti Komulainen, Seija Puuska, Anneli Pöyry, Kauko Luhtanen ja Kaija Pylkkänen, ja
valitsi puheenjohtajaksi Heikki Koljosen.
2. Päätettiin että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin, ja
3. Päätettiin, että vaaleihin liittyvät ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan paikallislehti Pitäjänuutisissa.

Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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11 Muut asiat
Selvitys:
Kirkkovaltuusto voi keskustella muista mahdollisista asioista, mutta niistä ei voi tehdä päätöstä, ellei kirkkoneuvosto ole asioita valmistellut.
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

12 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Päätös:
Annettiin valitusosoitus.

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

13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja

Jaana Partio

Sihteeri

Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan

Pöyt.tark.

__________

__________

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
KIRKKOVALTUUSTO 1/2018
14.3.2017
_________________________________________________________________
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 14. maaliskuuta 2018

Liisa Kuoksa

Sari Lantta

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ajalla 15/3 - 16/4 2018

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

__________

__________

