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Kirkkovaltuuston kokous
Aika

maanantai 22.05.2017 kirkkoneuvoston alkoi klo 19.30.

Paikka

Seurakuntatalo nuorisotila, Valtakatu 20, Kannus

Läsnä

Pajukoski Teija
Niemikorpi Antero
Ahonen Raija
Hautala Vesa
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
Tuorila Olli-Pekka

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

Huuki Erkki
Mäki-Petäjä Kirsi
Nikkarikoski Ari

kirkkoneuvoston pj
pöytäkirjanpitäjä
talouspäällikkö

Teija Pajukoski
kirkkovaltuuston pj

Kirsi Mäki-Petäjä
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja tarkastettu:
Riina Nurmimäki

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Raimo Ranta-Nilkku

Pöytäkirja on ollut nähtävillä KL 24 ja 25 lukujen sekä julkisuuslain 621/1999 mukaisesti
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KV § 17

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

KV § 18

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.
Tämä kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 11.05.2017. Kutsu asialuetteloineen on
seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.05.2017.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, 10 jäsentä ollessa paikalla.

KV § 19

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään tällaisenaan.

KV § 20

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 Sari Kukkohovi ja Raija Lyly.
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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös
ääntenlaskijoina. Päätetään, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään
kirkkoherranvirastossa nähtävillä 24.05.2017 – 22.06.2017. Ilmoitus nähtävillä
olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Riina Nurmimäki ja Raimo Ranta-Nilkku, jotka
voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään kirkkoherranvirastossa nähtävillä 24.05.2017 – 22.06.2017. Ilmoitus
nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

KV § 21

KN § 36, Tilinpäätös 2016
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot
sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa
yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden
tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ
15:9).
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätöksen
allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet sekä talouspäällikkö.
Kirkkoneuvoston on saatettava hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös siihen
liittyvine asiakirjoineen tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun
mennessä.
Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta
taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Tarkastuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus (KJ 15:9)
Kannuksen seurakunnan 2016 verotulokertymä oli 1.123.956,87 euroa, josta
kirkollisverotuloa 997.601,39 euroa ja yhteisöverotuloja 16.003,48 euroa sekä
valtion rahoituksesta 110.352,00. Verotulokertymä on 109.057,14 euroa (8,84%)
vähemmän kuin vuonna 2015. Kirkollisverotulojen vähennyksen osuus
verotulokertymästä on 11.22% (126.095,01 euroa), Vuoden 2016 kirkollisverotulot
vähenivät ennustetusta talousarviosta yhteensä 66.392,13 euroa.

Kannuksen seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa 529,66 euroa ylijäämää.
Talousarviossa tilikauden yli/alijäämäksi oli arvioitu 0 e.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
- esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 529,66 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016,
- antaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle,
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
- Tilikauden ylijäämä 529,66 euroa siitetään edellisten tilikauden yli-/alijäämä
tilille,
- hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2016,
- antaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle,
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kannuksen seurakunnan taloussäännön § 28 mukaan tilintarkastuskertomus on
laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja Asko Vanhatupa suoritti
tilintarkastuksen 17.05.2017, josta on annettu tilintarkastuskertomus.
Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2016.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja myöntää
vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille
tilivuodelta 1.1.2016 – 31.12.2016.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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KV § 22

Muut esille tulevat asiat
-

Vanhan hautausmaan alueen siistiminen on meneillään (kuusiaidan poisto ja uuden
istutus alueen pohjoisreunalla, huonokuntoisten ja lähistön rakennusten kannalta
riskialttiiden puiden poisto ja muistomerkkien ja alueen yleinen siistiminen).

-

Uusi hautausmaa: syksyllä merkittyjen huonokuntoisten puiden poisto siirtyy
syksyyn ja asiassa ollaan yhteydessä Kannuksen kaupunkiin.

-

Tokoin-kotiranta: Oskari Tokoi seura on laatinut mittavan tapahtumakalenterin
Suomi100 teemaan liittyen ja rakentaa kulttuuripolun Tokoin-koriranta teemalla.
Mäkiraonmäeltä alkava polku pitää sisällään esittelykohteina myös Kannuksen
kirkon ja pappilan ympäristöineen.

-

Kannuksen keskustan ja Eskolan osayleiskaava, joka kattaa ajan vuoteen 2030
saakka, on valmisteltavana. Kirkkoherra oli kuultavana kokouksessa 9.5., missä
mukana Sirpa Rekilä, Aulis Kokko ja Matti Salmela, Kannuksen kaupunki sekä
Minna Vesisenaho, Plandea Oy. Kirkkoherra nosti esille muutamia kirkon seutua
(katujärjestelyt, talojen kerroskorkeus kirkon lähistöllä), hautausmaa-alueita (uuden
hautausmaan laajennus nykyisellä paikalla ja vanhan hautausmaan takana olevan
alueen hyödyntäminen pitkällä tähtäimellä) ja pappilan alueita ja Eskolan
rukoushuonetta koskettavia näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon nyt alkavassa
kaavan suunnittelutyössä.
200- vuotisjuhla kuulumisia
seurakuntatalon emännän toimesta ja seurakunnan talon siivouksesta.
kirkkovaltuuston kokousta suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon
kaupunginvaltuuston kokouksen ajankohdat.

-

Päätös

KV § 23

Merkitään tiedoksi.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.24. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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

2017

