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Kirkkovaltuuston kokous
Aika

Maanatai 13.11.2017 klo 19.00 – 20.29

Paikka

Seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus

Läsnä

Pajukoski Teija
Niemikorpi Antero
Ahonen Raija
Heiniemi Markku
Huuki-Anthopoulou Maija
Huuki Mauno
Kukkohovi Sari
Koskela Veli-Pekka
Liedes Taisto
Lyly Raija
Niemonen Aila
Nurmimäki Riina
Pihlajakangas Päivi
Ranta-Nilkku Raimo
Särkioja Anne
Ylikangas Jarkko
Yli-Korpela Timo
Ypyä Pirjo

jäsen, puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Huuki Erkki
Hanhineva Jaana

kirkkoneuvoston pj
pöytäkirjanpitäjä

Teija Pajukoski
kirkkovaltuuston pj

Jaana Hanhineva
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja tarkastettu 14.11.2017:

Päivi Pihlajakangas

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Anne Särkioja

Pöytäkirja on ollut nähtävillä KL 24 ja 25 lukujen sekä julkisuuslain 621/1999 mukaisesti
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KV § 24

Kokouksen avaus
KJ 8 Luku 5 §, kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Päätös:

Puheenjohtaja Teija Pajukoski avasi kokouksen aloitusvirren ja kirkkoherra Erkki Huukin pitämän alkuhartauden jälkeen.
_____

KV § 25

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston kokous on päätösvaltainen kirkkolain 7:4 §:n mukaan silloin, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuutetuille on lähetettävä kirjallinen
kutsu asialuetteloineen vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kutsu asialuetteloineen
on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Tämä kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 6.11.2017 Kutsu asialuetteloineen on ollut
seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 6.11. – 13.11.2017.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____

KV § 26

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistaan päätettiin lisätä Maija Huuki-Anthopouloun esityksestä kohta ”Muut asiat”, joka käsitellään 32 §:nä ennen kokouksen päättämistä, josta tuli 33 §. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä esityslistan työjärjestykseksi näillä muutoksilla.
_____
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KV § 27

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi myös erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Riina Nurmimäki ja Raimo Ranta-Nilkku.
Kirkkolain 25 luvun 3§:n 1 momentin ja julkisuuslain 621/1999 mukaan kirkkovaltuuston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset
tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkojärjestyksen 23 luvun 2§:n
1 momentin nojalla päätökset tai ilmoitus siitä on pantava julki seurakunnan ilmoitustaululla vähintään 7 päivän ajaksi.

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina. Päätetään, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään kirkkoherranvirastossa nähtävillä 15.11. - 14.12.2017. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Pihlajakangas ja Anne
Särkioja.
_____
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KV § 28

Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.7.2017
TJ 25.9.2017 § 7
Tuloslaskelma on oheismateriaalina. Raporteista käyttötalous pääluokittain toimitetaan
kokoukseen. Tilikauden ylijäämä 31.7.2017 oli 98.730,93 euroa, joka on noin 5.200 euroa vähemmän kuin 31.7.2016.
Verotulokertymä 1.1. – 31.8.2017 on 821.474,53 euroa (kirkollisvero 746.328 euroa,
valtion rahoitus 72.688,32 euroa ja yhteisövero 2.477,38 €). Kuluvan vuoden toteuma
elokuun lopussa on 10,04 % (10.796,50 euroa) vähemmän verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan.
Vuoden 2017 talousarvion investointeihin varattiin 10.000 euron määräraha kirkonkellojen automaattisen ohjauslaitteiston hankintaa varten. Investointia ei toteuteta tämän
vuoden aikana.

Esitys:
Päätös:

Talouspäällikkö
Taloudellinen jaosto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Taloudellinen jaosto hyväksyi päätösesityksen sillä muutoksella, että
”kuluvan vuoden toteutuma elokuun lopussa” korjataan oikeaan muotoon ”kuluvan vuoden elokuun toteutuma”.

___
KN 10.10.2017 § 68
Oheismateriaalina ovat kirjanpidon raporteista tulos- ja rahoituslaskelma sekä verotulototeuma.

Esitys:

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

___
Liitteenä kirjanpidon raporteista tuloslaskelma sekä käyttötalous pääluokittain heinäkuulta 2017 sekä verotulototeuma lokakuulta 2017. Kokoukseen tuodaan myös tuloslaskelma lokakuulta 2017, mikäli Kipa on toimittanut lokakuun toteutuman siihen mennessä.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös:

Talouspäällikkö esitteli esityslistan liitteenä olevia raportteja, minkä jälkeen päätösesitys hyväksyttiin.
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KV § 29

Kannuksen seurakunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2018
KN 6.11.2017 § 80
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin ja ilmoittaa sen verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17.
päivään mennessä. Tuloveroprosentista päätetään 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen (KL 15:2,
2).
Verotulovertailu:

Kirkollisvero
Yhteisövero
Valtion rahoitus
Yhteensä

2015
1123696,40
109317,61

2016
2017/10
997603,24 912449,55
16002,63
-502,62
110352,00
90835,40
1233014,01 1123957,87 1002822,62

toteumaprosentti talousarvioon 2017 nähden
toteumaprosentti edellisvuoteen 2016 nähden
ajallinen toteumaprosentti 10 kk

Esitys:

Päätös:

86,49
89,22
83,33

Talouspäällikkö:
Vuonna 2018 päästäneen tätä vuotta parempaan taloudelliseen tulokseen, joten kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tuloveroprosentin säilyttämistä ennallaan ja se vahvistetaan 1,60 %:ksi.
Talouspäällikön päätösesitys hyväksyttiin.
---

Päätös:

Kirkkoneuvoston päätösesitys hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa vuoden
2018 tuloveroprosentiksi 1,60 %.
_____
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KV § 30

Kirkkoneuvoston päätökset
5/23.5.2017
§ 44 Maria Viitasalon irtisanoutuminen
§ 45 Tilintarkastuskertomus
§ 46 Kannuksen seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
§ 47 Talouspäällikkö Ari Nikkarikosken palkan tarkistaminen
6/24.8.2017
§ 55 Siivoojan toimen hakijoiden haastattelu ja valinta
§ 56 Talouspäällikön irtisanoutuminen
§ 57 Talouspäällikkö Ari Nikkarikosken palkan tarkistus
§ 58 Kannuksen seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
§ 59 Muut tiedoksi saatettavat asiat, Talouspäällikkö Jaana Hanhinevan palkan tarkistaminen
7/10.10.2017
§ 65 Talouspäällikkö Ari Nikkarikosken palkasta päättäminen
§ 66 Talouspäällikkö Jaana Hanhinevan palkasta päättäminen
§ 67 Seurakunnan pankkitilien käyttöoikeuden myöntäminen Jaana Hanhinevalle
§ 68 Talousarvion osavuosikatsaus
§ 69 Talousarvion laadintaohjeet
§ 70 Leirikeskus Ruonan käyttömaksun tarkistaminen
§ 71 Talouspäällikön viran julistaminen haettavaksi
§ 72 Uurnahautapaikka-alue

Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja on ollut nähtävillä KL 24 ja 25 lukujen sekä julkisuuslain 621/1999 mukaisesti

2017

Kannuksen seurakunta
Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja

4/2017

7 (7)

13.11.2017

KV § 31

Tiedoksi saatettavat asiat
Kannuksen kaupungin itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2017, jonka järjestämiseen myös
Kannuksen seurakunta osallistuu, järjestetään Kannuksen Rauhanyhdistyksellä.
Metsäkirkon jouluhartaus järjestetään 22.12.2017 klo 18.
_____

KV § 32

Muut asiat
Luottamuselinten tulevat kokoukset:
4.12.2017 klo 15.30 Taloudellinen jaosto
4.12.2017 klo 18.00 Kirkkoneuvosto
12.12.2017 klo 18.00 Kirkkovaltuusto.
_____

KV § 33

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.29. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
_____

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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