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Huuki Erkki
Kauppila Tuula

kirkkoneuvoston pj
pöytäkirjanpitäjä

Teija Pajukoski
kirkkovaltuuston pj

Tuula Kauppila
pöytäkirjanpitäjä

Taisto Liedes

Raija Lyly

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja tarkastettu:
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KV § 21

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:

Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

KV § 22

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.
Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 21.9.2015. Kutsu
asialuetteloineen on ollut seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 21. – 30.9.2015.

Päätös:

Kirkkovaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV § 23

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
Kirkkovaltuusto päätti ottaa asialistalle asian: Seurakuntatalon leikkikenttä.
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KV § 24

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 Maija Huuki-Anthopoulou ja Sari Kinnunen.
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 2.10. – 3.11.2015. Ilmoitus nähtävillä olosta
laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen ja valitsi pöytäkirjantarkistajiksi Taisto
Liedeksen ja Raija Lylyn.
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KN § 25
KN 26.3.2015 § 17

Tilintarkastajan valinta kaudelle 2015 - 2018
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko
vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilitarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei
edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kirkkojärjestykseen ei ole tullut muutosta sitten
viime vaalien.
Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja
laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja
seurakuntayhtymissä tultaisiin 1.1.2016 noudattamaan lakia julkishallinnon ja talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä
kirkolliskokouksessa toukokuussa 2015.
Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348) mukaan. Mikäli
tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30 000
euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakuntataloudella ei ole velvollisuutta
kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan.
Mikäli seurakuntatalous kilpailuttaa tilintarkastuksen valtuustokauden ajaksi,
tilikausiksi 2015 – 2018, hankinnan valintaperusteeksi valitaan
kokonaistaloudellinen edullisuus.
Vuosina 2011 – 2014 Kannuksen seurakunnan tilintarkastuksesta on vastannut Sirpa
Pihlajaniemi (HTM) Kannuksesta ja hän on ilmaissut mahdollisuutensa jatkaa
tilintarkastajana myös valtuustokauden 2015 – 2018. Varatilintarkastajana on ollut
Tarja Hynynen (HTM) Kalajoelta.

Esitys:

Seurakunta ei kilpailuta tilintarkastusta vaan se tilataan entiseen tapaan HTM Sirpa
Pihlajaniemeltä ja varatilintarkastajaksi valitaan HTM Tarja Hynynen.
Tilintarkastuksen kustannukset valtuustokaudella ovat arvion mukaan 5.000 – 6.000
euroa.

Päätös:

Seurakunta ei kilpailuta tilintarkastusta vuodelle 2015 vaan se tilataan entiseen
tapaan HTM Sirpa Pihlajaniemeltä ja varatilintarkastajaksi valitaan HTM Tarja
Hynynen. Tilintarkastuksen kustannukset vuodelle ovat noin 1.300 euroa.
Vuosille 2016 – 2018 tilintarkastus kilpailutetaan huomioiden mahdollinen
lakimuutos.
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KN 24.9.2015 § 61

Tilitarkastaja Sirpa Pihlajaniemi on jättänyt irtisanomisilmoituksen tilintarkastajan
tehtävästä 1.9.2015 alkaen.
Talouspäällikkö on tiedustellut naapuriseurakuntien tilintarkastustilannetta.
Tarjousta tilintarkastuksesta on pyydetty BDO Audiator Oy:ltä, jolla on
pitkäaikainen kokemus seurakuntien tilintarkastuksesta. Tarjousasiakirjat ovat
nähtävillä kokouksessa ja niihin voi tutustua ennalta taloustoimistossa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kannuksen seurakunnan
tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2015 - 2018 valitaan BDO Audiator Oy:n Asko
Vanhatupa JHTT ja varatilintarkastajaksi Simo Paakkola JHTT.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

____________________________________
KV § 25

Kirkkoneuvosto kokoontuu 24.9.2015 ja päätös tuodaan kokoukseen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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KV § 26
KN 24.9.2015 § 63

Veroprosentti vuodelle 2016
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain
tuloveroprosentin ja ilmoittaa sen verohallitukselle kutakin talousarviovuotta
edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä. Tuloveroprosentti vahvistetaan
lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi
tarvitaan menojen suorittamiseen (KL 15:2,2).
Vuoden 2013 alusta alkaen Kannuksen seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut
1,6 prosenttia. Kuluvan vuoden 2015 kirkollisverotulokertymä (806.303,63 €) on
vähentynyt 0,4 % ja yhteisöverotulokertymä (80.804,30 €) on kasvanut 12,3 %
verrattuna edellisvuoden 2014 elokuun lopun tilanteeseen eli yhteensä kasvua
verotulokertymässä on 0,63 %. Oheismateriaalina verotulokertymä 8/2015.
Seurakunnille lailla määrättyjä yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimiston ylläpito. Näitä tehtäviä varten saatu yhteisövero korvataan vuoden 2016
alusta valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Jako tapahtuu kunnan
väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun
väkilukutiedon eli 31.12.2014 tilanteen mukaan ja on noin 19,50 euroa/kunnan
jäsen/vuosi.

Esitys:

Talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Kannuksen seurakunnan
vuoden 2016 veroprosentiksi 1,6 %.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

____________________________________
KV 26 §

Kirkkoneuvosto kokoontuu 24.9.2015 ja päätös tuodaan kokoukseen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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KV § 27
TJ 21.9.2015 § 25

Seurakuntatalon leikkikenttä
Kannuksen seurakunnan talousarvioon on varattu vuodelle 2015 leikkikentän
kunnostamiseen 8.000 euroa, jonka tarkoituksena pääosin on ollut hankkia
leikkiväline. Leikkivälineen hankinta on kesken, koska on tullut esiin ajatuksia
leikkikentän alueen rajoista.
Kannuksen kaupungin kanssa on tarkistettu rajat ja tarkoituksena on nyt tarkastella
leikkikenttä-alueen toimintoja toimivana kokonaisuutena. Kaupungilta on luvattu
apua suunnitteluun. Hankinta talousarviovuodelle ei ehdi toteutua.
Seurakuntatalon paikoitustilaa on suunniteltu laajennettavan jo monia vuosia sitten.
Seurakunnan rajojen katselmuksessa kaupungin edustaja totesi, että noin 4 metrin
paikoitusalueen leventämisellä saataisiin 1 rivi lisää paikoitustilaa ja leikkikenttä
voisi sijoittua olemassa olevalle paikalleen.

Esitys

Talouspäällikkö
Taloudellinen jaosto päättää leikkikenttähankkeesta.

Päätös:

Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle leikkikentän kunnostamiseen
vuodelle 2015 varatun määrärahan siirtoa seurakuntatalon paikoitustilan
laajentamiseen. Leikkikentän kunnostamiseen varataan uusi määräraha vuoden 2016
talousarvioon.

____________________________________
KN 24.9.2015 § 66

Talousarvion investointiosa on valtuustoon nähden sitova ja jos määrärahan
käyttötarkoitusta päätetään muuttaa, tarvitaan siihen valtuuston päätös.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle leikkikentän kunnostamiseen vuodelle
2015 varatun määrärahan siirtoa seurakuntatalon paikoitustilan laajentamiseen.
Leikkikentän kunnostamiseen varataan uusi määräraha vuoden 2016 talousarvioon.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

____________________________________
KV § 27

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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KV § 28

Muut valtuutettujen esille ottamat asiat
Valtuuston jäsen kysyi, onko talouspäällikön työt vähentyneet KIPA:n myötä.
Talouspäällikkö kertoi Kannuksen seurakunnan vuoden 2015 alusta kirkon
palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi liittymisen vaikutuksista.

KV § 29

Tiedoksi saatettavat asiat
 Talousarviovertailu ja tuloslaskema 7/2015

KV § 30

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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