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Aika
Paikka

To 6.6.2019 klo 18.00 20.15
Pertunmaan seurakuntatalossa

Läsnä

Jäsenet:
Anne Häkkänen
Kristiina Häkkänen
Miia Hämäläinen
Panu Karjalainen
Seppo Kettunen
Toni Konga
San Lantta
Jukka Lehtonen
Paula Manninen
Marjatta Niklcinen
Matti Nykänen
Otso Paakkinen
Heli Paaso
Teuvo Parkkinen
Jaana Partio
Aini Pöyry
Maria Siren
Raili Toivonen
Liisa Torniainen

—

Läsnä

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

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

x
x

ALKUHARTAUS
Kirkkoherra pitää alkuhartauden.

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

Pöyt.tark.
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18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 18 valtuutettua joista 0 varavaltuutet
tua.
Kutsutaan varajäsenet estyneiden tilalle.
Todetaan, että kokous on Kirkkojärjestyksen 8:5 § :n ja kirkkovaltuuston
työjärjestyksen ~ § :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja, että se on jä
senmäärään nähden Kirkkolain 7:4 § :n mukaisesti päätösvaltainen
Päätös:
Todettiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 § :n mukaan.

19 Esteiden hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy poissa olevien valtuutettujen es
teet.
Päätös:
Esteitä ei ollut tiedossa.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 § :n mukaan.

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

Pö~.tark.

≤~k~— ~ IL

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 2/2019

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

21 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 tarkas
tajina vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Kettusen
ja Toni Kongan, ja päättää että pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa
10.6.2019- 12.7.20 19.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Kettunen ja Toni Konga
ja hyväksyttiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pö~.tark.
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22 Tiedotusasiat
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
rakennushankkeiden tilanne
tilastoraportti 1-3 / 2019
taloustilanne 1-3/2019
kirkkohallituksen päätös rakennusavustuksesta
kirkkohallituksen päätös määräalakaupasta
kirkkohallituksen päätös harkinnanvaraisesta toiminta
avustuksesta
-

-

-

-

-

-

Päätös:
Todettiin tiedoksi.
Muutoksenhakuohjeet:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pö~.tark.

______

______
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23 Tilinpäätös 2018

Selvitys:
Kirkkoneuvosto 9.4.2019 §53
Selvitys:
Liitteenä toimintakertomus, talousarviovertailu ja tilinpäätös vuodelta
2018.
Tilinpäätöksen mukaan tilinpäätös vuodelta 2018 näyttää 80.252,12 6
alijäämää. Tulos oli vuonna 2017 77.223,74 Eylzjäämäinen.
Tilikauden vuosikate oli 67.137,99 6ylijäämäinen. (ja ed.v. 167.503,59 6
ylijäämäinen).
Taseeseen jää vuoden 2018 jälkeen ylijäämää yhteensä 891.668,686.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy talousarviovertailun, tilinpäätök
sen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018, ja päättää esittää sen edelleen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä toimintakertomuksen, talousarviovertai
lun ja tilinpäätöksen vuodelta 2018, ja esittää sen edelleen tilintarkasta
jalleja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyäja talouden tasapai
nottamista koskeviksi toimenpiteiksi:
Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2018 tilinpäätöstä 9.4.2019ja totesi, että
tilikauden vuosikate on noin 67.000 euroa ylzjäämäinen (ed.v. noin
178.000 6). Tulos oli vuonna 2018 n. 80.000 euroa alijäämäinen (ed.v.
noin 77.000 6ylijäämäinen).
Seurakunnan taseeseen jää ylijäämiä tämän vuoden jälkeen yhteensä noin
891.000 euroa.
Todettiin, että Mäntyharjun seurakunnassa aiemmin toteutuneet talouden
sopeuttamistoimet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, ja että Pertun
maan seurakunnan liittyminen Mäntyharjun seurakuntaan onjo toteutu
nut suhteellisen hyvin.
Kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2018 alUäämä kirjataan ‘Edellisten
tilikausien yli/alijäämä’ -tilille.
Samalla kirkkoneuvosto totesi, että
koko henkilöstöä on rohkaistava avoimeen ja vuorovaikutteiseen
työ- ja toimintakulttuuriin, ottamaan vastuuta omien nykyisten
tehtävien lisäksi myös muuttuvasta tehtäväkentästä yli työalarajo
jenja yli kuntarajan,
-

Pöyt.tark.
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jokapäiväinen yhteistyö ja avoin työskentelyilmapiiri tulee olla
kaikkien yhteinen tavoite, ja se auttaa työntekijöitä jaksamaan ja
seurakuntaa palvelemaan tasapuolisesti kaikkia seurakuntalaisia
ja että seurakunnalla on kiinteistöpuolella todella merkittävät
haasteet jo nykyisissä rakennushankkeissaja niiden rahoituksessa.

Kirkkoneuvosto 14.5.2019 67
Tilintarkastuskertomus

§

Selvitys:
BDO Audiator Oy:n tilintarkastajat, vastuullisena tarkastajana JHT, HT
Taina Törrönen, ovat suorittaneet vuoden 2018 tilien ja hallinnon tarkas
tuksen ja antaneet siitä oheisen liitteen mukaisen tarkastuskertomuksen.
Esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää sen
edelleen tilinpäätöksen kera kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Selvitys:
Tilintarkastuskertomuksessa huomioituj a merkittäviä talousarviopoik
keamia ei käsitelty kirkkovaltuustossa talousarviovuoden aikana, verotu
lojen osalta, koska viimeinen erä verotuloista saatiin joulukuun lopussa,
eikä niihin seurakunta muutoinkaan voi suoranaisesti vaikuttaa.
Investointien osalta ylitykset johtuivat siitä, että investoinnit etenivät
tuossa vaiheessa aikataulusta edellä, ja kirkkohallituksen rakennusavus
tukset saatiin investointeihin tämän vuoden puolella jälkikäteen, toteutu
neiden kustannusten mukaisesti.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää:
1. talousarviopoikkeamien hyväksymisestä,
2. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
3. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Kirkkovaltuuusto

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä talousarviopoikkeamat, vahvistaa tilin
päätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.
Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pö~.tark.
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24 Muut asiat
Selvitys:
Kirkkovaltuusto voi keskustella muista mahdollisista asioista, mutta niistä
ei voi tehdä päätöstä, ellei kirkkoneuvosto ole asioita valmistellut.
Esitys:
Kirkkovaltuusto keskustelee tulevaisuuden nälcymistä mm. seuraavista
näkökulmista:
jäsenkehitys / ennusteet
nykyiset investoinnit
tulevia investointej alkorjaustarpeita
‘tarpeettomat’ kiinteistöt
toiminnallisia hallinnollisia näkymiä
strategianlstaregioiden uusiminen, 203 0-luvulle (ja 2040-luvulle)
-

-

-

-

-

-

Päätös:
Keskusteltiin esityksen mukaisista asioista ja todettiin että jäsenkehi
tysennusteet ovat huolestuttavia seurakunnan keskeisimmän tehtävän
kannalta.
Vainajien säilytystilojen kuntoon saamiseksi suunnitelmat valmistellaan
vielä tämän vuoden puolella toteutettavaksi.
Keskusteltiin myös hautojen hoidosta ja hinnoittelusta, sekä seurakunnan
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkyvyydestä erilaisissa tilaisuuk
sissa.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

25 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen pykälät 6-12.
Päätös:
Valitusosoitus annettiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pö~.tark.
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26 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

K~s7’?~

\/~-

Puheenjohtajat:

Kristiina Häkkänen

Sihteeri

Risto Jaak~ola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 6. kesäkuuta 2019

Seppo Kettunen

Toni Konga

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä seurakunnan ilmoitustaulul
la taloustoimistossa ajalla 10/6 20/7 2019
-

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

