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Kirkkovaltuuston kokous
Aika

maanantai 14.12.2015 klo 19 - 20.16

Paikka

seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus

Läsnä

Pajukoski Teija
Niemikorpi Antero
Ahonen Raija
Hautala Vesa
Heiniemi Markku
Huuki-Anthopoulou Maija
Huuki Mauno
Kinnunen 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
Tullila Seija

jäsen, puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, saapui klo 19.18 § 35
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, poissa
varajäsen

Huuki Erkki
Kauppila Tuula

kirkkoneuvoston pj
pöytäkirjanpitäjä

Teija Pajukoski
kirkkovaltuuston pj

Tuula Kauppila
pöytäkirjanpitäjä

Riina Nurmimäki

Raimo Ranta-Nilkku

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja tarkastettu:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja on ollut nähtävillä KL 24 ja 25 lukujen sekä julkisuuslain 621/1999 mukaisesti
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KV § 31

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 § 32

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 4.12.2015. Kutsu
asialuetteloineen on ollut seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 4. – 14.12.2015.

Päätös:

Kirkkovaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV § 33

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen. Kirkkovaltuusto päätti käsitellä muut
valtuutettujen esille ottamat asiat -kohdassa keskeneräisen investoinnin uurnalehdon
suunnittelu ja teko.
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KV § 34

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 Taisto Liedes 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.

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös
ääntenlaskijoina. Päätetään, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään
kirkkoherranvirastossa nähtävillä 16.12.2015 – 15.1.2016. Ilmoitus nähtävillä olosta
laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen ja valitsi pöytäkirjantarkistajiksi Niina
Nurmimäen ja Raimo Ranta-Nilkun.
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KN § 35
KN 4.12.2015 § 74

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2018
Kirkkojärjestyksen 15/1 § mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden
joulukuun loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio. Talousarviossa ja siihen
liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa kirkkovaltuuston on hyväksyttävä
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toimintaja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on
kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä,
jolla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion
laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto.
Johtokunnat ovat tehneet ehdotuksia talous- ja toimintasuunnitelmaan. Kiinteistö- ja
hautaustoimen osalta valmistelun on tehnyt talouspäällikkö. Palkkoihin on
huomioitu työnantajan eläkemaksun aleneminen 4 %:lla sekä 1 %:n korotusvaraus.
Perusohjeeksi talousarvion laadintaan on ollut, että menoihin ei tulisi korotuksia,
mikäli se ei ole välttämätöntä. Talousarviossa on otettu huomioon
keskusrahastomaksujen ja verotuskulujen muutokset. Kirkkoneuvosto päätti vuoden
2016 tuloveroprosentiksi 1,6 %.
Talousarvioesitys vuodelle 2016 on 1.240 euroa alijäämäinen eikä vuosikate riitä
kattamaan investointeja ja lainanlyhennyksiä. Talousarviovuonna toteutetaan kirkon
ja tapulin ulkomaalaus, joka tosin on vuosittaisena investointina mittava.
Metsätaloustulot ovat rajalliset ja ne tulee suunnata investointien toteuttamiseen.
Niillä ei voida rahoittaa seurakunnallista toimintaa. Käyttötalouden tasapaino
suhteessa resursseihin, toimintaympäristön muuttuminen, uudet maksuvelvoitteet ja
jatkuvasti kiristyvä talous asettavat haasteita taloussuunnittelulle.
Oheismateriaalina esitys talousarvioksi 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2016 - 2018.

Esitys:

1. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2016 talousarvion
ja 2016 – 2018 talous- ja toimintasuunnitelman oheismateriaalin mukaisena.
2. Oikeuttaa taloustoimiston tekemään talousarvioon tarvittaessa pieniä teknisiä
tarkistuksia.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen seuraavin muutoksin:
- talousarvion investointiosaan kohtaan kirkon- ja tapulin maalausurakka TA 2016
määrärahaan lisätään arvonlisäveron osuus
- avustusmäärärahavaraukset yhteensä -laskukaavaa korjataan.

_________________________________
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KV § 35

Oheismateriaalina esitys talousarvioksi 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2016 - 2018. Kirkkoneuvoston jäsenille talousarviokirja on toimitettu aiemmin.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi
toimintakulujen vähennyksen 1.240 euroa, jolloin 2016 vuoden talousarviossa
tilikauden tulokseksi muodostuu 0 euroa.

KV § 36

Muut valtuutettujen esille ottamat asiat
Uurnalehdon suunnittelu ja teko on ollut keskeneräisissä investoinneissa jo pitkään,
eikä siitä ole tehty poistokirjausta.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti, että keskeneräinen investointi, Uurnalehdon suunnittelu ja
teko 2.562 euroa, poistetaan kertapoistona ja tilivuoden 2015 kuluna.

KV § 37

Tiedoksi saatettavat asiat
 Kirkon ja tapulin ulkomaalausurakoitsijaksi on valittu Mestarimaalaus
Seppänen & Toikka Oy
 Kirkkohallitukselta haetaan valtion rahoitusta/rakennusavustusta Kannuksen
kirkon ja tapulin ulkomaalausurakkaan

KV § 38

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
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