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Keskiviikko 9.9.2020 klo 18.00 – 19.10.
Mäntyharjun seurakuntakeskuksessa

Aika
Paikka

Läsnä
Läsnä

Jäsenet:
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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
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Varajäsenet:
Mika Volanen
Antti Mustonen
Muut saapuvilla olleet:
Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra
Risto Jaakola, sihteeri

x
x

x
x

ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden.
§
27 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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28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 17 valtuutettua joista _-_ 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 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 Jaana Partion ja
Aini Pöyryn, ja päättää että pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan nettisivuilla 10.9.-12.10.2020.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Partio ja Aini Pöyry
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, 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:
- rakennushankkeiden tilanne
- tilastoraportti ja talousraportti 1-7 / 2020
- yhteistyöneuvottelut Hirvensalmen seurakunnan kanssa (9.10.
seurakuntakeskuksessa klo 17 kahvit ja 17.30-19.00 henkilöstö ja
luottamushenkilöt)
- henkilöstösuunnitelman valmistelu ja evästykset talousarvioon
2021
- Meltan rivitalon ja pappilan myynnin tilannekatsaus
- Satu Ruhasen irtisanoutuminen kappalaisen virasta ja viran julistaminen haettavaksi
- kirkkovaltuustolla jouluaamuna messupalveluvuoro klo 8 Mäntyharjun kirkossa.
- 10.10. luottamushenkilöiden koulutuspäivä Lahdessa

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

Pöyt.tark.

__________

__________
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33 Mäntyharjun I kappalaisen viran lakkauttaminen
Selvitys:
Mäntyharjun seurakunnan I kappalainen on jäänyt eläkkeelle 1.10.2019.
Virkaa ei ole täytetty. KJ 6.1 mukaan seurakunnassa voi olla kirkkoherran
lisäksi papin virkoina kappalaisen ja seurakuntapastorin virkoja. Muita
virkoja seurakunnassa on sen mukaan kuin kirkkovaltuusto päättää.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Mäntyharjun
seurakunnan I kappalaisen viran tuotannollista ja taloudellisista syistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti lakkauttaa Mäntyharjun seurakunnan I kappalaisen viran esityksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen.

Pöyt.tark.

__________

__________
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34 Määräalan myynti Timo Alasaarelle ja Anni Riipiselle
Selvitys:
Timo Alasaari ja Anni Riipinen ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa ostaa
Petjärven rannassa sijaitsevan kaavoitetun kesäasuntotontin. Tontille on
noin kymmenen vuotta sitten tehty Hyhmäjärventieltä metsäautotietasoinen tie, mikä tällä hetkellä on vesakoitunut käyttämättömänä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy
oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti Timo Alasaarelle ja Anni Riipiselle noin 3680 neliömetrin suuruisen määräalan Petjärvenpää nimisestä tilasta Mäntyharjun kunnan Lyytikkälän kylästä Petjärven rannalta 50.000 euron kauppahinnalla. Määräala on punaisella merkitty oheiseen karttaan. Määräalalla ei ole rakennuksia.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle esityksen
mukaisesti.

Kirkkovaltuusto
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä määräalakaupan esityksen
mukaisesti Timo Alasaarelle ja Anni Riipiselle.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla kirkkohallitukselta.

Pöyt.tark.

__________

__________
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35 Lainanottovaltuudet kirkkoneuvostolle
Selvitys:
Seurakunnan maksuvalmius on investointien ja lainanlyhennysten takia
heikentynyt huolestuttavasti. Samoin verotulokehitys poikkeusolojen vaikutuksesta ei ole ollut sitä, mitä vielä vuosi sitten oletettiin.
Kirkkohallituksen rakennusavustus on nostettu lähes kokonaan, ja lopun
saa vasta kun investointihanke on valmistunut, lopputilitystä vastaan.
Kirkon ulkomaalausremontin loppuun saattaminen edellyttää vielä noin
300 – 400 tuhannen euron lisärahoitusta.
Myös vanhan seurakuntatalon purku maksaa noin 80.000 euroa.
Metsätalouden tuloja saatanee vielä tämän vuoden puolella, jo tehdystä
kaupasta. Käyttötalouden puolen menoja ei poikkeusolojen aikana ole
juurikaan ’säästynyt’. Satunnaisia tuloja (kiinteistöjen myynnit) on jonkin
verran luvassa. Pidemmällä tähtäimellä on käyttötalousmenoja pystyttävä
vähentämään, jäsenmäärän ja verotulojen pienentyessä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
myöntää kirkkoneuvostolle lainanottovaltuudet, tarpeen mukaan maksimissaan 500.000 euroon asti.
Kirkkoneuvosto

Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen.

Pöyt.tark.

__________

__________
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36 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.

37 Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen §:t 33 ja 35
Valitus kirkkohallitukseen § 34
Päätös:
Valitusosoitus annettiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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38 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Puheenjohtaja:

Kristiina Häkkänen

Sihteeri

Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 9. syyskuuta 2020

Jaana Partio

Aini Pöyry

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä seurakunnan nettisivuilla
ajalla 10/9 - 12/10 2020

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

__________

__________

