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Aika
Paikka

Keskiviikkona 31.3.2021 klo 18.00 – 19.10
Mäntyharjun seurakuntakeskus

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

Läsnä

Varajäsenet:
Raimo Mattila
Kirsi Vekkeli
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Muut saapuvilla olleet:
Seppo Kettunen, vs. kirkkoherra
Risto Jaakola, sihteeri

ALKUHARTAUS

Pöyt.tark.

__________

Vs kirkkoherra pitää alkuhartauden.

__________

Poissa

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

16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 17 valtuutettua, joista 1 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.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
17 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.

Pöyt.tark.

__________

__________
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18 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.

19 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. Tarkastusvuorossa olisivat Panu Karjalainen ja Seppo Kettunen.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää että
pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 1.4.2021 - 3.5.2021.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Panu Karjalainen ja Seppo Kettunen
ja hyväksyttiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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20 Tiedotusasiat

Esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
- tuomiokapitulin päätökset
- alustavaa tietoa tilinpäätöksestä
- edellisen kokouksen päätöksistä
- kulttuurihistoriallisen esineistön inventointi, TM/FM Mikko Salo
esitteli projektia

Kirkkovaltuuusto
Päätös:
Todettiin tiedoksi.

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

Pöyt.tark.

__________

__________
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21 Pertunmaan kappeliseurakunnan ohjesäännön päivitys
Valmistelijat:
Kappelineuvosto ja kirkkoherra
Selvitys:
Pertunmaan kappelineuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 25.2.2021
pykälässä 20 kappeliseurakunnan ohjesäännön muutokset, koskien lähinnä kappeliseurakunnan papin viran muuttumista kappalaisen virasta
seurakuntapastorin viraksi. Muutettu ohjesääntö liitteenä (liite 1)
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Pertunmaan kappeliseurakunnan ohjesäännön liitteen mukaisena, ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Pertunmaan kappeliseurakunnan ohjesäännön oheisen liitteen mukaisesti, ja lähettää sen edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Muutoksenhakuohjeet:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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22 Mäntyharjun seurakunnan II kappalaisen viran lakkauttaminen (Pertunmaan kappalainen)
Valmistelija kirkkoherra Ann-Maarit Joenperä ja talouspäällikkö Risto
Jaakola
Selvitys:
Seurakunnassa on valmisteltu kappeliseurakunnan papin viran muuttaminen kappalaisen virasta seurakuntapastorin viraksi, ja kappalaisen viran lakkauttamisesta on päätetty kirkkovaltuustossa 21.1.2021, mutta sitä
ei ole voitu panna täytäntöön, kun kyseinen päätös ei ollut kaikilta osin
kirkkolain mukainen. Siksi asiasta on tehtävä uusi päätös.
Viran lakkauttaminen voidaan päättää enemmistöpäätöksellä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntyharjun seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan (Pertunmaan kappalainen)
Kirkkoneuvoston päätös:
Raimo Mattila esitti, että kappalaisen virka säilytetään, mutta esitystä ei
kannatettu.
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti, että Mäntyharjun seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan (Pertunmaan kappalainen).
Kirkkovaltuusto

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Mäntyharjun seurakunnan II
kappalaisen virka lakkautetaan (Petunmaan kappalainen).
Muutoksenhaku:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöyt.tark.

__________

__________
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23 Mäntyharjun seurakunnan II seurakuntapastorin viran perustaminen (Pertunmaan kappeliseurakuntaan)
Valmistelija kirkkoherra Ann-Maarit Joenperä ja talouspäällikkö Risto
Jaakola
Selvitys:
Seurakunnassa on valmisteltu kappeliseurakunnan papin viran muuttaminen kappalaisen virasta seurakuntapastorin viraksi, mutta sitä ei ole
voitu panna täytäntöön, kun kyseinen päätös ei ollut kaikilta osin kirkkolain mukainen. Uuden viran perustaminen vaatii 2/3 määräenemmistön
(KL 9:3).
Siksi asiasta on tehtävä uusi päätös.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että perustetaan Mäntyharjun seurakunnan II seurakuntapastorin virka (Pertunmaan kappeliseurakuntaan).
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti perustaa Mäntyharjun seurakunnan
II seurakuntapastorin viran (Pertunmaan seurakuntapastori).

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

Pöyt.tark.

__________

__________
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24 Määräalan myynti Tarja ja Nicolas Oksaselle
Selvitys:
Tarja Oksanen ja Nicholas Oksanen ovat ostaneet Vuorijärven rannalta
omakotitalon, jonka tontin pinta-ala on alle 5000 neliömetriä, ja ovat ilmoittaneet haluavansa ostaa lisämaata ostamalleen asuntotontille.
Määräalan kauppahinnasta on pyydetty kiinteistövälittäjän lausunto, ja
määräalakauppa on edelleen alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy
oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti Tarja ja Nicholas Oksaselle
noin 3700 neliömetrin suuruisen määräalan, Kiiski –nimisestä tilasta
RN:o 3:9 (507-413-3-9) Mäntyharjun kunnan Kyttälän kylässä, 30.000
euron kauppahinnalla. Määräala rajoittuu Vuorijärven rantaan ja se on
merkitty punaisella viivalla oheiseen karttaan. Määräalalla ei ole rakennuksia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myydä esityksessä mainitun määräalan oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti Tarja ja Nicholas Oksaselle, sekä päätti lähettää päätöksen edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Muutoksenhaku:
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla kirkkohallitukselta.

Pöyt.tark.

__________

__________
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25 Muut asiat
Selvitys:
Kirkkovaltuusto voi keskustella muista mahdollisista asioista, mutta niistä ei voi tehdä päätöstä, ellei kirkkoneuvosto ole asioita valmistellut.
Mikäli valtuutetuilla on yksittäisiä kysymyksiä työntekijöille tai viranhaltijoille, ne pyydetään esittämään suoraan asianomaiselle viranhaltijalle/työntekijälle sähköpostitse!
- sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@evl.fi
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

26 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Päätös:
Valitusosoitus annettiin liitteen mukaisesti.

Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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27 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.10.

Puheenjohtaja

Kristiina Häkkänen

Sihteeri

Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 31. maaliskuuta 2021

Panu Karjalainen

Seppo Kettunen

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ajalla 1/4 - 3/5 2021

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

__________

__________

