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Aika
Paikka

Keskiviikkona 25.9.2019 klo 18.00 – 20.00
Mäntyharjun seurakuntakeskuksessa
Läsnä

Läsnä

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

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

Varajäsenet:
Mika Volanen

x

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

x
x

ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden.
§
27 Kokouksen avaus
Ehdotus:
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:
Kokous aloitettiin alkuhartaudella.
Panu Karjalainen avasi kokouksen.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________

Poissa
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28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 15 valtuutettua joista 1 varavaltuutettua.
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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

29 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.

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

Pöyt.tark.

__________

__________
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31 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.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Lantan ja
Jukka Lehtosen, ja päättää että pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa
26.9.2019-28.10.2019.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Lantta ja Jukka Lehtonen
ja hyväksyttiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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32 Tiedotusasiat
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
- kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali
11.2.2020
- Mikkelin hiippakunnan rovastikuntajako 1.1.2020
- rakennushankkeiden tilanne
- tilastoraportti 1- 8 / 2019
- taloustilanne 1-8 / 2019
- henkilöstömuutoksia

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

Pöyt.tark.

__________

__________
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33 Kirkollisveroprosentti vuodelle 2020
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 18.9.2019
Seurakunnan tulee päättää tuloveroprosentti vuodelle 2020 ja ilmoittaa
se marraskuun puoliväliin mennessä verohallinnolle.
Verotulojen kehitystä:
2015
2016

2017

2018

2019 (arv 12.9.)

1.434.153

1.339.686

1.259.106

1.210.000

1.304.942

Seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut nyt seitsemän vuotta 1,7 prosenttia. Veroprosentin korotus yhdessä muiden talouden tasapainottamistoimien kanssa on vaikuttanut niin, että viime vuosien vuosikate on pysynyt hieman positiivisena, vaikkakin tulos oli viime vuonna jo miinuksella.
Viime vuosien tulokseen ovat vaikuttaneet keskimääräistä suuremmat
metsätalouden tulot. Puukaupoilla on rahoitettu osittain kirkon remonttia.
Merkittävänä menopuolen haasteena on edelleen kirkon maalausremontti, muiden kunnostustöiden valmistuttua. Kokonaiskustannukset kirkon
korjauksesta tulevat nousemaan 3 – 4 miljoonan euron välille.
Tulopuolella vuoden 2016 alusta seurakuntien yhteisövero-osuus on
vaihtunut valtionavuksi. Sen suuruus on pysynyt lähes samana, eli noin
150 – 160 tuhannessa eurossa.
Kirkollisverotulot laskivat viime vuonna (2018) lähes 6 %, ja alkuvuonna
2019 lasku on ollut noin 4 %.
Veroprosentin korotus 0,1 prosenttiyksiköllä lisäisi verotuloja noin
74.000 € ja 0,2:lla noin 148.000 €.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää, että kirkkovaltuusto päättää Mäntyharjun
seurakunnan vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,9 %.
Kirkkoneuvosto

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuuusto

Päätös:
Keskustelun aikana Otso Paakkinen teki ehdotuksen, että veroprosentti
pidetään 1,7 prosentissa. Esitystä kannatti Matti Nykänen.
Suoritettiin äänestys, missä kirkkoneuvoston esitys sai 13 ääntä ja Paakkisen-Nykäsen esitys sai 2 ääntä.
Kirkkovaltuuston päätökseksi tuli kirkkoneuvoston esityksen mukainen 1,
9 prosenttia.

Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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34 Siunauskappelin kylmiötilojen rakentaminen
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 18.9.2019
Siunauskappelin kylmiötilat on rakennettu kappelin alakertaan vuonna
1961. Vainajien säilytystilan kylmälaitteet on viimeksi uusittu vuonna
1986. Ajoluiska/ramppi alakertaan on tehty 1990-luvun lopulla.
Tilat ovat ahtaat, ja jäähdytyskoneisto on vanhentunut ja vaatinut toimintahäiriöiden takia jatkuvia korjaustoimenpiteitä, sekä aiheuttanut ongelmia vainajien asianmukaiseen säilytykseen. Ongelmia on lisännyt myöskin alakerran ahtaat ja kosteat tilat.
Tämän vuoksi on teetetty kirkkoneuvoston päätöksellä suunnitelmat uusista kylmiötiloista kappelin itäpäätyyn nykyisen alakertaan menevän
ajorampin paikalle. Piirustukset liitteenä.
Alustava kustannusarvio rakennukselle on noin 130.000 € + alv
(n. 2500 € / m2)
Lisäksi rakennukseen hankittaisiin tilaajahankintana yhteensä 10 arkkupaikkaa käsittävät kylmiöelementit, joista 2 paikassa olisi myös pakastusmahdollisuus. Kylmiöelementtien arvioitu kokonaishinta asianmukaisine nostovaunuineen ym. tarvikkeineen on noin 60.000 euroa.
Vanhan rampin täyttö, tiivistys ja salaojitus on suunniteltu tehtäväksi tilaajahankintana, ennen rakentamisen aloitusta.
Vanhoja säilytystiloja voidaan rakennusaikana käyttää eteläpuolelta alakertaan meneviä portaita käyttäen, kuten ennen rampin rakentamista.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää rakentamiseen 230.000 euron määrärahan, ja valtuuttaa kirkkoneuvoston
käynnistämään ja toteuttamaan hankkeen selvityksen mukaisesti.
Mikäli kirkkovaltuusto myöntää määrärahan, kirkkoneuvosto päättää
aloittaa pohjatyöt heti ja rakennustyöt pyydettyään rakentamisesta tarjoukset suunnitelmien mukaisesti vähintään kolmelta rakennusurakoitsijalta.
Päätös:
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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35 Määräalan myynti Mäntyharjun Partiotuki ry:lle
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 18.9.2019
Mäntyharjun Partiotuki ry on ilmaissut halukkuutensa ostaa seurakunnalta partiomajan tontin, käsittäen nykyisen partiomajan, vanhan partiomajan sekä myös leirialueena käytetyn ranta-alueen Partiotaipaleen tien
varresta, osoitteesta Partiotaipaleentie 156, Keskimmäisen Myllylammen
rannasta. Partiotaipaleen tie menee määräalan halki ja alue on puustoltaan suhteellisen hyvää metsämaata, joskin osin louheikkoa ja jyrkännettä.
Alueesta ja puustosta on pyydetty niin kiinteistövälittäjän, kuin myös metsänhoitoyhdistyksen arviot.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy
Mäntyharjun Partiotuki ry:lle oheisen kauppakirjaluonnoksen ja oheisten
karttaliitteiden (liitteet 5 ja 6) mukaisesti noin seitsemän hehtaarin suuruisen määräalan Kirkkoherran virkatalo –nimisestä kiinteistöstä, RN:o
507-413-9-228, 85.000:n euron kauppahinnalla.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kristiina Häkkänen ja Jukka Lehtonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, eivätkä osallistuneet
päätöksen tekoon.
Kirkkovaltuusto
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myydä kyseisen määräalan Mäntyharjun Partiotuki ry:lle esityksen ja kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Kirkkohallitukselta

Pöyt.tark.

__________

__________
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36 ELY-keskuksen esitys luonnonsuojelualueeksi
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 18.9.2019
ELY –keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijoiden kanssa on neuvoteltu ja
käyty paikan päällä Hietaniemessä kartoittamassa luonnonsuojelun näkökulmasta erityisen tärkeitä metsäkohteita, jotka soveltuvat hyvin
METSO-hankkeen luonnonsuojelukohteiksi. (liitteet 7?, 8)
Kartoitetut alueet ovat pinta-alaltaan noin 16 hehtaaria. Osittain ne ovat
metsätalouden kannalta huonokulkuisia.
Alueiden puustosta on myös teetetty metsänhoitoyhdistyksen toimesta
puustoarvio, mikä antaa suuntaa ELY:n maksamalle luonnonsuojelukorvaukselle.
ELY / Markku Heikkinen on luvannut esityksen kokoukseemme mennessä.

Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ELY:n esityksen luonnonsuojelualueiksi
ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä luonnonsuojelualueen perustamisen ELY:n esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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37 Lankaniemen vanhan talon purkaminen
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 18.9.2019
Selvitys:
Lankaniemen vanhan talon purkamisesta on saatu tarjous Maanrakennus
Lepältä. (liite 9)
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lankaniemen vanha kesäkotirakennus puretaan.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Lankaniemen vanhan kesäkotirakennuksen purkamisen.
Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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38 Vanhan seurakuntatalon purkaminen
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 18.9.2019
Selvitys:
Vanhan seurakuntatalon purkamisesta on saatu arvio Maanrakennus Lepältä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vanha seurakuntatalo puretaan, ja valtuuttaa kirkkoneuvoston kilpailuttamaan purkutyöt.
Päätös:
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

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

40 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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41 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Puheenjohtaja

Panu Karjalainen

Sihteeri

Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 25. syyskuuta 2019

Sari Lantta

Jukka Lehtonen

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla taloustoimistossa ajalla 26/9 - 28/10 2019

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

__________

__________

