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Aika
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Paikka
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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
Tervola Jani
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jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Huuki Erkki
Kauppila Tuula

kirkkoneuvoston pj
pöytäkirjanpitäjä

Teija Pajukoski
kirkkovaltuuston pj

Tuula Kauppila
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja tarkastettu:

Raimo Ranta-Nilkku

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Anne Särkioja

Pöytäkirja on ollut nähtävillä KL 24 ja 25 lukujen sekä julkisuuslain 621/1999 mukaisesti
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KV § 11

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 avasi kokouksen.

KV § 12

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 28.4.2016. Kutsu asialuetteloineen on
ollut seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.4. –
9.5.2016.

Päätös:

Kirkkovaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV § 13

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KV § 14

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 Päivi Pihlajakangas ja Jarkko Ylikangas.
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 11.5. - 8.6.2016. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen ja valitsi pöytäkirjantarkistajiksi Raimo
Ranta-Nilkun ja Anne Särkiojan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KV § 15

Tilinpäätös 2015
KN 18.3.2016 § 12
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)
Vuoden 2015 verotulokertymä on 1.233.014,01 euroa, josta kirkollisverotuloa
1.123.696,40 euroa (osuus verotuloista 91 %) ja yhteisöverotuloja 109.317,61 euroa (9
%). Verotulot nousivat edellisvuoteen verrattuna 3,3 %. Metsätalouden tulot olivat
90710.47 euroa ja menot olivat 11.701,67 euroa.
Toimintatuotot olivat 168.383,75 euroa (laskua edelliseen vuoteen oli 5,3 %) ja
toimintakulut olivat 1.020.742,07 euroa (laskua edellisvuoteen oli 5,7 %).
Tilinpäätöksen mukaan vuosikate on 293.506,38 euroa. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen
jälkeen tilikauden tulos on 202.301,96 euroa. Tilinpäätös sisältää hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen, jonka tilikauden tulos on 0 euroa. Tasekirja 2015 on oheismateriaalina.

Talouspäällikkö
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
- esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 202.301,96 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2015,
- antaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle,
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Kirkkoneuvoston päätösesitys
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KV § 16

Kannuksen seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015
tileistä ja hallinnosta
KN 18.4.2016 § 20
Kannuksen seurakunnan taloussäännön § 28 mukaan tilintarkastuskertomus on
laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja Asko Vanhatupa suoritti
tilintarkastuksen 1.4.2016, josta on annettu tilintarkastuskertomus.
Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2015.

Talouspäällikkö
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa
tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KV § 17

Kivikolon kattoakustointi
KN 18.3.2016 § 15
Kannuksen seurakunnan nuoriso- ja lapsityö toimivat väliaikaisesti seurakunnan muissa
tiloissa, seurakuntatalon ollessa remontissa. Pappila toimii nuorisotyön ja kivikolo
päivä- ja perhekerhon kokoontumistilana.
Kivikololla on nyt todettu kaikumis- ja meluongelmaa, joka koetaan työtä ja koko
toimintaa rasittavana tekijänä. Asiaa lähdettiin purkamaan kysymällä asiantuntija-apua
ja tilasta tehtiin jälkikaiunta-aikalaskelmat. Näiden perusteella tarve kivikolon
akustoinnille on selvästi havaittavissa ja jopa työterveysriski. Koska väliaikainen
toiminta jatkuu kevään ajan ja muita tiloja seurakunnalla ei ole tarjota lapsityöhön,
akustointi päätettiin toteuttaa mahdollisimman pikaisesti.
Tarjousta ja aikataulua toteutukselle pyydettiin jälkikaiunta-aikalaskelman tehneeltä
yritykseltä, Jahti-Rakennus Oy:ltä. Akustointi toteutetaan kattoon liimattavilla
akustointilevyillä 18.3.2016.

Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahan, 5.000 euroa,
hyväksymistä kivikolon käyttötalousosaan palvelujen ostoon akustoinnin
toteuttamiseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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KV § 18

Kirkkoneuvoston päätökset
1/9.2.2016
§ 5 Kirkkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin toimittaminen
§ 6 Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittamine
2/18.3.2016
§ 12 Tilinpäätös 2015
§ 13 Lähetystyön avustusjakomuutos (SLS) ja kannatuksen siirto (SEKL)
§ 14 Kanttorin hoitovapaan sijaisuuden järjestäminen
§ 15 Kivikolon kattoakustointi
3/18.4.2016
§ 20 Kannuksen seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 tileistä
ja hallinnosta
§ 21 Talousarvion osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
§ 22 Talouspäällikön virkavapaushakemus
§ 23 Seurakuntatalon vesivahingon korjaustyöt – väliraportti lisätöistä

Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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KV § 19

Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.

KV § 20

Tiedoksi saatettavat asiat
- Kirkkohallitus on myöntänyt rakennusavustusta Kannuksen seurakunnan kirkon
ja tapulin ulkomaalausurakkaan 70.800 euroa.
- Tarkastustoimikunnan arviointikertomus tilinpäätösvuodelta 2015

KV § 21

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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