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Aika
Paikka

Keskiviikkona 4.12.2019 klo 18.00 – 19.30
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
Varajäsenet:
Antti Mustonen

Poissa

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

x

Muut saapuvilla olleet:
Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra
Risto Jaakola, sihteeri
ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden.
§
42 Kokouksen avaus
Ehdotus:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 18 valtuutettua joista 1 varavaltuutettu.
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.

44 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.

45 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.

Pöyt.tark.

__________

__________
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46 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 Paula Mannisen
ja Marjatta Nikkisen, ja päättää että pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 5.12.2019-7.1.2020.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Paula Manninen ja Marjatta Nikkinen
ja hyväksyttiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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47 Tiedotusasiat
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
- kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali
11.2.2020
- Mikkelin hiippakunnan rovastikuntajako 1.1.2020
- rakennushankkeiden tilanne
- tilastoraportti 1- 10 / 2019
- taloustilanne 1-10 / 2019
- henkilöstömuutoksia
- ELY-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta

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

Pöyt.tark.

__________

__________
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48 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022
Selvitys:
Kneuv 132 § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022
Selvitys:
Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa käsittelyssä oli toiminta- ja taloussuunnitelmasta perustoimintokuvaukset ja toimintasuunnitelman tekstiosa, ilman talouslukuja ja -tekstejä.
Kneuv Päätös 30.10.2019:
Todettiin perustoimintakuvausten ja toimintasuunnitelman tekstiosan osalta
valmius, ja käsitellään talouspuolen ja mahdollisten tarkennusten osalta
seuraavassa kokouksessa.

Työalat ja johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022, sekä tarkistaneet ja korjanneet tarvittavilta osin eri työmuotojen perustoimintokuvaukset vastaamaan tämänhetkistä tilannetta.
Vuoden 2020 talousarvioesitys on noin 31.000 euroa ylijäämäinen (2019
vastaava oli noin 40.000 alijäämäinen). Toimintatuotot ovat 720.000
(731.000), toimintamenot 2.026.000 euroa (2.151.000) ja vuosikate +98.000
(+ 17000).
Henkilöstömenot ovat 54 % kaikista toimintamenoista. Investointimäärärahoja esitetään Mäntyharjun kirkon maalaus- ja konservointiremonttiin
1.000.000 euroa, Mäntyharjun siunauskappelin kylmiötilojen uusimiseen
160.000 euroa ja Lankaniemen leirikeskuksen kotakirkon rakentamiseen
80.000 euroa.
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022, sekä päivitetyt työalojen
perustoimintokuvaukset liitteenä (liitteet 1 ja 2).
Kirkkoneuvoston Esitys:
Kirkkoneuvosto totesi, että perustoimintokuvauksissa musiikkityön tiedot
päivittämättä Mäntyharjun ja Pertunmaan osalta, ja varhaiskasvatuksen
osiossa viroissa ja työsuhteissa kirkkoherran sijalla on v. 2020 seurakuntapastori 10 %.
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022 sekä päivitetyt työalojen perustoimintokuvaukset, ja esittää
ne edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto

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

Pöyt.tark.

__________

__________
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49 Mäntyharjun kirkon sisämaalaustarjoukset / kirkon remontin jatkaminen
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 134 §
Selvitys:
Mäntyharjun kirkon ja kellotapulin maalausurakoista on pyydetty tarjoukset HILMA:ssa ilmoitetulla hankintailmoituksella, erikseen sisäpuolisista ja ulkopuolisista maalaustöistä. Tarjousten jättöaika päättyi
12.11.2019.
Tarjouksia saatiin sisämaalaustöistä liitteen (liite 4) mukaisesti.
Tarjoukset on pisteytetty tarjouspyynnössä ilmoitetuilla kriteereillä, niin
että hinnan vaikutus on 40 % ja laatupisteiden osuus 60 %.
Pisteytyksen suorittivat seurakunnan rakennustoimikunnan asiantuntijajäsenet RM Asko Patjas ja RI Seppo Kuitunen ja talouspäällikkö, sekä
hankkeen suunnittelijat arkkitehti Ulla Rahola, maalaussuunnittelija Seppo Ilomäki ja konservointisuunnittelija Tiina Sonninen.
Esitys:
Tarjousten perusteella kirkkoneuvosto päättää valita Mäntyharjun kirkon
sisämaalaustöiden urakoitsijaksi Maalaus Tikka Oy:n.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Valitusosoitus:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valituksella markkinaoikeudesta.
Kirkkovaltuusto

Esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa urakoitsijavalinnan ja päättää rakennushankkeen
jatkamisesta kirkon sisämaalausten osalta hyväksytyn talousarvion ja
myös saadun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaisesti.
Urakkahinta sisämaalaustöiden osalta 499.496,80 euroa (sis alv).
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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50 Mäntyharjun kirkon ulkomaalaustarjoukset / kirkon remontin jatkaminen
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 135 §:
Selvitys: Mäntyharjun kirkon ja kellotapulin maalausurakoista on pyydetty tarjoukset HILMA:ssa julkaistulla hankintailmoituksella, erikseen sisäpuolisista ja ulkopuolisista maalaustöistä. Tarjousten jättöaika päättyi
12.11.2019.
Tarjouksia saatiin ulkomaalaustöistä liitteen (liite 5) mukaisesti.
Tarjoukset on pisteytetty tarjouspyynnössä ilmoitetuilla kriteereillä, niin
että hinnan vaikutus on 40 % ja laatupisteiden osuus 60 %.
Pisteytyksen suorittivat seurakunnan rakennustoimikunnan asiantuntijajäsenet RM Asko Patjas, RI Seppo Kuitunen ja talouspäällikkö Risto Jaakola, sekä hankkeen suunnittelijat arkkitehti Ulla Rahola, maalaustöiden
suunnittelija Seppo Ilomäki ja konservointitöiden suunnittelija Tiina Sonninen.
Annetut tarjoukset olivat pääosin puutteellisia määriteltyjen arviointikriteerien näkökulmasta, eivätkä kaikki olleet tarjouspyynnön mukaisia.
Lisäksi kokemus vastaavista ’öljymaalauskohteista’ oli suurimmalla osalla vähäinen.
Rakennustoimikunnan arviointiraadin mielestä valintakriteerien perusteella tarjousten vertailu ja hyväksyttävyys ei anna luotettavaa tulosta.
Ulkomaalaustöiden suunniteltu ajankohta oli touko-syyskuu 2020.
Näillä perusteilla tarjousvertailujen tekijät esittävät uuden tarjouskierroksen järjestämistä ulkomaalaustöiden osalta.
Esitys:
Tarjousten ja tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella kirkkoneuvosto päättää hylätä kaikki Mäntyharjun kirkon ulkomaalaustöistä annetut tarjoukset ja päättää että näiltä osin käynnistetään uusi hankintamenettely ensi
vuoden puolella.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Valitusosoitus:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valituksella markkinaoikeudesta.
Kirkkovaltuusto

Esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kaikkien ulkomaalaustarjousten hylkäämisen tiedoksi, ja päättää että niiltä osin kirkon remontista päätetään ensi vuoden
puolella uuden hankintamenettelyn/tarjouskilpailun jälkeen.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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51 Tarjoukset Mäntyharjun kirkon konservointitöistä / kirkon remontin jatkaminen
Selvitys:
Kirkkoneuvosto 136 §:
Selvitys: Mäntyharjun kirkon konservointitöistä on pyydetty tarjoukset
viideltä alan yritykseltä/yhteisöltä. Tarjousten jättöaika päättyi
12.11.2019.
Tarjouksia saatiin liitteen (liite 6) mukaisesti kaksi kappaletta.
Tarjousten vertailun suorittivat seurakunnan rakennustoimikunnan asiantuntijajäsenet RM Asko Patjas, RI Seppo Kuitunen ja talouspäällikkö Risto Jaakola, sekä hankkeen suunnittelijat arkkitehti Ulla Rahola, maalaustöiden suunnittelija Seppo Ilomäki ja konservointitöiden suunnittelija Tiina Sonninen.
Esitys:
Tarjousten, tarjouspyynnön ja tarjousvertailun perusteella kirkkoneuvosto päättää valita Mäntyharjun kirkon konservointitöiden urakoitsijaksi
Konservointiliike Patina Oy:n.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Valitusosoitus:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valituksella markkinaoikeudesta.
Kirkkovaltuusto

Esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa urakoitsijavalinnan tiedoksi ja päättää rakennushankkeen jatkamisesta kirkon konservointitöiden osalta hyväksytyn talousarvion ja myös saadun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaisesti.
Urakkahinta (kattohinta) tarjouksen mukaisesti konservointitöiden osalta
on 78.405,30 euroa (sis alv).
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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52 Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastajan valinta
Selvitys:
Seurakunnan tilintarkastuksesta vastaa ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kirkkovaltuuston valitsemana tilintarkastusyhteisönä on
toiminut aiemmin ja toimii edelleen tälläkin valtuustokaudella BDO Audiator Oy. Audiatorin tilintarkastaja on muutamana viime vuonna hoitanut
myös yhteisvastuutilityksen seurakuntakohtaisen tilityksen tarkastamisen.
Yhteisvastuutilityksen tarkastusajankohta ei yleensä sovi varsinaisiin tilintarkastusajankohtiin, ja on siten aiheuttanut vaivaa ja myös keräyksen
rahaliikenteeseen nähden suurehkoja kustannuksia.
Useat seurakunnat ovat valinneet yhteisvastuukeräyksen tilitystä tarkastamaan jonkun aktiivisen paikallisen maallikkotarkastajan, lähinnä johtavan luottamushenkilön.
Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää valita Mäntyharjun seurakunnan yhteisvastuutilitystä tarkastamaan jonkun kolmesta johtavasta luottamushenkilöstä.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti valita yhteisvastuutilitystä tarkastamaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kristiina Häkkäsen.
Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

Pöyt.tark.

__________

__________
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53 Muut asiat
Selvitys:
Kirkkovaltuusto voi keskustella muista mahdollisista asioista, mutta niistä
ei voi tehdä päätöstä, ellei kirkkoneuvosto ole asioita valmistellut.
Päätös:
Keskusteltiin seurakunnan pääkirkon ’vaihtamisesta’ Mäntyharjun kirkon
remontin ajaksi.
Keskusteltiin lyhtyjen poistosta haudoilta.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

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

Pöyt.tark.

__________

__________

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA
KIRKKOVALTUUSTO 4/2019
4.12.2019
_________________________________________________________________
55 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti työntekijöitä, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä
tehdystä työstä seurakunnan hyväksi ja päätti kokouksen klo 19.30.

Puheenjohtaja

Kristiina Häkkänen

Sihteeri

Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 4. joulukuuta 2019

Paula Manninen

Marjatta Nikkinen

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla taloustoimistossa ajalla 5/12 2019 - 7/1 2020

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

__________

__________

