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KIRKKONEUVOSTO
Kokous 8/2020
Aika
Paikka

Keskiviikko 7.10.2020 klo 17.30
Mäntyharjun seurakuntakeskus

Jäsenet

—

Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja
Anne Häkkänen
Seppo Kettunen
Jukka Lehtonen
Raimo Mattila
Marjatta Nikkinen
Matti Nykänen
Jaana Partio, varapuheenjohtaja
Liisa Torniainen

Läsnä
x
x
x
x
x
x

Poissa

x
x
x

Varajäsenet

Otso Paakkinen

x

Muut läsnä olleet

Kristiina Häkkänen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Panu Karjalainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Miia Hämäläinen, kappelineuvoston puheenjohtaja
Risto Jaakola, talouspäällikkö

92 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Todettiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöyt.tark.
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94 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyk
sen mukaan vuorossa olisivat Anne Häkkänenja Seppo Kettunen.
Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja pidetään nähtävillä 8.10.9.11.2020 taloustoimistossa.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Häkkänen ja Seppo Kettunen
ja päätettiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 § :n mukaan saa hakea muutosta.

95 Tiedotusasiat
Esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa tiedoksi:
seurakuntatalouden näkymiä (Pasi Perander)
tuomiokapitulin päätökset 341, 345 ja 384
viranhaltijapäätökset tp ja khra
Lahden keskusrekisteriin liittymisen tilannekatsaus
-

-

-

-

korona-varautuminen / tilannekatsaus
tilasto- ja talousraportit 1-8/2020

-

neuvottelut yhteistyöstä Hirvensalmen seurakunnan kanssa / konsultti

-

Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 10.10.2020
Lahdessa
-

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaun ohjaus:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Lainatarjoukset / lainan nosto
Esittelij ä: Talouspäällikkö
Selvitys:
Kirkkovaltuusto on päätöksellään 9.9.2020 § myöntänyt kirkkoneuvos
tolle lainanottovaltuudet 500.000 euroon asti, lähinnä kirkon ulkomaa
lausremontin loppuunsaattamiseen.
Seurakunta on pyytänyt tarjoukset 500.000 euron lainasta, vähintään 10
vuoden maksuaj alla. Tarjouksista yhteenveto liitteenä (liite 1).
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nostaa 500.000 euron lainan Nordea Bank
Oyj : ltä tarjouksen mukaisesti. Lainamäärä 500.000 euroa, laina-aika 10
vuotta, korko 12 kk euribor + 0,72 % p.a., Korotja lyhennykset 2 kertaa
vuodessa, kumminkin niin että ensimmäinen lyhennys vuoden kuluttua
ensimmäisestä nostosta.
Velkakirjan allekirjoittavat seurakunnan nimenkirjoittajat kirkkoneuvos
ton ohjesäännön mukaisesti. (kirkkoherra Ann-Maarit Joenperä, talous
päällikkö Risto Jaakola ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jaana Par
tio; näistä kaksi yhdessä).
Lainan nostot suorittaa talouspäällikkö tai talous- ja viestintävastaava
(Nina Tuomi), maksuvalmiustilanteen mukaisesti.
Seurakunta vastaa lainan osanostoista ennen tämän päätöksen valitusajan
umpeutumista.

Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelta.

Pöyt.tark.
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97 Seurakuntamestarin valinta
Esittelij ä: Talouspäällikkö
Selvitys:
Mäntyharjun seurakunnan seurakuntamestarin virka on ollut haettavana
ajalla 20.8.2020 15.9.2020 Kirkko HR:ssä ja Oikotiellä.
Määräaikaan mennessä saatiin 5 hakemusta, joista kahdella oli niin kou
lutus tehtävään kuin myös kokemusta.
Johtoryhmä haastatteli kaksi hakijoista 24.9.2020.
—

Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hakemusten ja haastattelujen perusteella valita
virkaan Sirkku Lindebergin.
Virkaan valitun on toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodis
tus kuukauden kuluessa viran vastaanottamisesta. Koeaika 4 kuukautta.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24: 3).

Pöyt.tark.
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98 Lähettisopimukset / Evankelisluterilainen kansanlähetys ja Lähetysyhdistys Kylväjä

Selvitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyi edellisessä kokouksessa § 86, tehtäväksi lähet
tisopimukset seuraavasti:
Saara Mrcela, lähetystyöhön Venäjälle/Inkeriin, Kansanlähetyksen
kautta
Marija ja Niko Ijäs, lähetystyöhön Kreikkaan, Lähetysyhdistys Kyl
väjän kautta (kohdemaa muuttui)
-

-

Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisten liitteiden mukaiset lähettiso
pimukset Lähetysjärjestöjen ehdotusten mukaisena, kannatussummat:
kansanlähetys 6700 euroa ja Kylväjä 6000 euroa per vuosi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24: 3).

Pöyt.tark.
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99 Meltan tontin ja rakennusten hinnoittelu
Selvitys:
Meltan pappila ja rivitalo olivat myynnissä loppukesästä huutokau
pat.comissa, mutta niistä ei saatu riittävän hyvää tarjousta.
Kyseisen tarjousajan päätyttyä ja kirkkoneuvoston myyntiasian käsitte
lyn jälkeen on tullut muutama yhteydenotto, joissa on esitetty kiinnos
tusta kyseisen kiinteistökokonaisuuden ostoon tai muunkinlaiseen mah
dolliseen ratkaisuun.
Lähinnä on kaivattu hintahaarukkaa, tai pohjahintaa, millä seurakunta
olisi valmis myynnistä neuvottelemaan.
Esitys:
Kirkkoneuvosto määrittelee hintatason, millä ko. kiinteistö rakennuksi
neen voidaan myydä tai laittaa julkisesti myyntiin.
Päätös:
Keskusteltiin hintahaarukasta, millä kiinteistö voitaisiin myydä, ja pää
tettiin pyytää parilta kiinteistövälitykseltä, esim. Lahdesta ja Mikkelistä
hinta-arviota, ja palataan sen jälkeen myynnin tarkempaan suunnitteluun
ja toteutukseen.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöyt.tark.
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100 Lupapyyntö / Suunnistusseura Navi ry
Esittelijä: talouspäällikkö
Selvitys:
Navi ry / Jorma Kemppi on pyytänyt lupaa kiintorastien sijoittamiseen osittain
seurakunnan maalle, suunnitellun Kompanmäen suunnistuskartan mukaisesti
(liite 3). Ko kartta ja rastit olisivat käytettävissä mobiilisovelluksella MOBO:lla
tapahtuvaan suunnistukseen yksin tai porukassa. MOBO sopii niin lajiin tutus
tujille, aloittelijoille kuin omatoimisille harjoittelijoillekin.
MOBO on ilmainen mobiilisovellus.
Osa rasteista tulee seurakunnan maille ja osa kunnan maille.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää luvan rastien sijoittamiseen oheisen kartan ja
selvityksen mukaisesti.

Päätös:
Päätettiin yksimielisesti myöntää Navi ry:Ile lupa MOBO rastien sijoit
tamiseen Kompanmäen suunnistuskartan mukaisesti.
-

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24: 3).

Pöyt.tark.
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101 Muut asiat

Päätös:
Muita asioita ei ollut.
Valitusosoitus:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

102 Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa seuraavan valitusosoituksen:
Pykälien 92-95, ja 101-103 osalta ei voi tehdä valitusta, koska asia kos
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälän 96 osalta voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelta
Pykälien 97 100 ja osalta voidaan hakea muutosta kirkkoneuvostolta
oikaisuvaatimuksella.
-

Päätös:
Valitusosoitus annettiin.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöyt.tark.
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MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
7.10.2020

8/2020

103 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40
Mäntyharju 7.10.2020
Ann-Maa?~t Joenpe~i

Puheenjohtaja

Sihteeri
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.

eppo Kettunen
Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla ajal
la.
2020
Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra

Pöyt.tark.

________

________

