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Kirkkovaltuuston kokous
Aika

Maanantai 18.12.2017 klo 18.52–19.29

Paikka

Pappila, Valtakatu 13, 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:

Raimo Ranta-Nilkku

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Timo Yli-Korpela

Pöytäkirja on ollut nähtävillä KL 24 ja 25 lukujen sekä julkisuuslain 621/1999 mukaisesti
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Kirkkovaltuusto § 34
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 7 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja
avasi kokouksen klo 18.50.
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.
Kirkkovaltuusto § 35
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 8.12.2017 Kutsu asialuetteloineen on
ollut seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.12. –
18.12.2017.
Päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkovaltuusto § 36
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista päätösesityksineen hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Kirkkovaltuusto § 37
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 Anne Särkioja.
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.
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Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina. Päätetään, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään kirkkoherranvirastossa nähtävillä 20.12.2017 – 18.1.2018. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Ranta-Nilkun ja Timo
Yli-Korpelan.
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Kirkkovaltuusto § 38
Kirkkoneuvosto § 105
Kirkkoneuvosto § 90
Taloudellinen jaosto § 22
Kirkkoneuvosto § 82
Taloudellinen jaosto § 15
Talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020
Alustava talousarvioesitys vuodelle 2018 on 4.646 euroa alijäämäinen. Käyttötalouden puolella hautaustoimeen, hautausmaakiinteistön kustannuspaikalle on varattu
alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin määräraha uurnahauta-alueeseen,
josta suunnitelma on tehty jo vuonna 2007.
Taloudellinen jaosto teki vuonna 2016 päätöksen, että vuoden 2017 talousarvion investointiosaan huomioitaisiin seurakuntatalon kiinteistöautomaatiojärjestelmän päivitystarve. Hinta-arvion ja tarvittavien toimenpiteiden epäselvyyksien vuoksi varausta ei tehty. Kiinteistöautomaatiojärjestelmän uusimiseen tulisi varata investointimääräraha vuoden 2018 talousarvioon. Hinta-arvio ja mahdollinen toteutussuunnitelma esitetään joulukuun kokouksessa.
Vuoden 2018 investointeina esitetään toteutettavaksi myös kirkon mattojen uusiminen ja lattioiden lakkaus sekä Mikaelin kappelin urkujen äänikerran laajentaminen,
jonka kustannusarvio on 20.000 – 30.000 euroa.
Metsätaloustuloja talousarvioon on arvioitu 100.000 euroa ja tuulivoimamaaalueiden vuokratuotoksi 9.100 euroa. Ne tulisi suunnata investointien toteuttamiseen, eikä niillä voida rahoittaa seurakunnallista toimintaa.
Vuoden 2018 alustava talousarvio on suunniteltu siten, että kirkollisveroprosentti tulisi olemaan edelleen 1,60 %. Vertailulaskelmat veroprosentin korotusvaikutuksista
esitetään kokouksessa.
Esitys:

Talouspäällikkö:
Taloudellinen jaosto käsittelee alustavasti kiinteistöjen ja hautaustoimen vuoden
2018 talousarviota, joka vahvistetaan seuraavassa kokouksessa marraskuun lopulla.

Päätös:

Taloudellinen jaosto päätti esittää investointien suhteen seuraavaa toteuttamisjärjestystä:
1. Seurakuntatalon tekniikan uusiminen vuonna 2018, mikä kattaa valvonnan/hälytykset, äänentoiston ja ilmastoinnin. Samalla laitettaisiin valvontajärjestelmä myös Mikaelin kappeliin ja pappilan hälytys kytkettäisiin käyttöön.
2. Muiden esitettyjen investointien toteuttamismahdollisuutta selvitetään vuoden
2018 aikana, kun kiinteistötekniikan uusimisen hinta-arviot on selvitetty. Esitetään, että Mikaelin kappelin urkuremontti toteutetaan ennen kirkon mattojen uusimista ja lattioiden lakkausta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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

2017

Kannuksen seurakunta
Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja

5/2017

5 (9)

18.12.2017
______________________________________________________________________________________
-----------------------------------------Kirkkoneuvosto § 82
Kirkkoneuvoston jäsenistä Aila Niemonen esitti seurakuntatalon keittiön remontin
sekä kirkonkellojen automatisoinnin ja Markku Heiniemi kirkon äänentoiston ottamista lähivuosien toteutettaviksi investoinneiksi. Esimerkiksi kirkonkellojen automatisointi on hyväksytty vuoden 2017 investoinniksi, joka jää toteuttamatta.
Päätös:

Talouspäällikön ja taloudellisen jaoston päätösesitykset hyväksyttiin. Muut esitykset
merkittiin tiedoksi.
-----------------------------------------Taloudellinen jaosto § 22
Seurakuntatalon tekniikkaan liittyen etusijalla ovat kiinteistön valvonta ja hälytykset, jotka on tärkeää saada toimiviksi mahdollisimman pian. AV-tekniikka vaatii
päivittämistä, mutta toimii edelleen tyydyttävästi ohjeistusta noudattamalla. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat pitäneet seurakuntatalon tekniikkaa koskevan palaverin
22.11. Timo Isohannin kanssa, jolla on asiantuntemusta asiaan liittyen sekä aikaisemman luottamushenkilön että palveluntoimittajan ominaisuudessa. Ilmastoinnin
uudistaminen siirrettäisiin vuoden 2019 investointisuunnitelmaan, koska vuoden
2018 aikana asia ehdittäisiin valmistella kunnolla ja voitaisiin laatia faktatietoon perustuva kustannusarvio.
Valvonta- ja hälytystekniikan uusimiseen esitetään varattavaksi 45.000 euron määräraha vuodelle 2018.
Mikaelin kappelin urkuremontti on ollut pitkään vireillä. Kyseessä olisi urkujen
sormion lisääminen, äänikertojen lisääminen ja mikäli mahdollista, urkujen asennon
lievä muuttaminen siten, että soittajan olisi helpompi saada edes pieni katsekontakti
laulavaan seurakuntaan.
Sotkamon urkutehdas on antanut seuraavan tarjouksen remontista:
”Toisen sormion lisääminen yksisormioisiin urkuihin vaatii uuden soittopöydän, ilmalaatikon, soitto- ja hallintakoneiston, urkukaapin rakentamisen sekä valittujen
äänikertojen pillit. Lisäksi tulee vielä muutostöitä esimerkiksi nykyisen Subbasson
siirtämisestä eri paikkaan yms. Rakentamollamme on varastoissaan em. laajennukseen tarvittavia käytettyjä hyväkuntoisia osia, kuten ilmalaatikko, pillit, mahdollisesti soittopöytä, puhallin yms. Olemme myös tehneet äänikertamuutoksilla huomattavia parannuksia yksisormioisiin urkuihin. Esimerkiksi tässä tapauksessa mielestämme Mixtuur-äänikerralla on hyvin vähän käyttöä ainakin siunauskäytössä, jolloin
sen tilalle voitaisiin rakentaa 8-jalkainen avonainen, hillitysti soiva Suavial- tai Salicional-äänikerta. Em. muutos voidaan tehdä siten, että alin oktaavi on kombinoitu
Rohrflöte 8’ äänikerrasta tai vaihtoehtoisesti äänikerta olisi alusta alkaen rakennettu itsenäisillä pilleillä. Lisäksi urkujen nykyistä äänitystä pehmennettäisiin molemmissa tapauksissa.”
Alustavat kustannusarviot laajennuksista olivat seuraavanlaisia: II sormion lisääminen 4 äänikertaa, n. 35–40 000 euroa. Nykyisten urkujen laajentaminen avonaisella
8’ äänikerralla, n. 20–25 000 euroa.
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Esitys:

Kirkkoherra, talouspäällikkö:
Aikaisempaa investointien toteuttamisjärjestystä muutetaan siten, että seurakuntatalon tekniikasta toteutettaisiin eri vaihtoehtojen selvittämisen jälkeen vuoden 2018
investointina valvonta- ja hälytystekniikan uusiminen, johon varataan 45.000 euron
määräraha. Ilmastoinnin ja AV-tekniikan uudistaminen siirrettään vuoden 2019 investointisuunnitelmaan, jolloin vuoden 2018 aikana asia ehdittäisiin valmistella
kunnolla ja voitaisiin laatia faktatietoon perustuva kustannusarvio. Em. muutosten
myötä Mikaelin kappelin urkuremontti esitetään toteutettavan vuoden 2018 investointina.
Erittely ensi vuoden kaikista investoinneista esitetään oheismateriaalina olevassa
vuoden 2018 talousarviokirjassa.

Päätös:

Taloudellinen jaosto päätti esittää 45.000 euron investointimäärärahan varaamista
vuoden 2018 talousarvioon seurakuntatalon, Mikaelin kappelin ja pappilan hälytysja valvontajärjestelmään. Seurakuntatalon av-tekniikan ja ilmastoinnin uusimista tullaan esittämään vuoden 2019 investointina, jotta asia voidaan valmistella kunnolla ja
saadaan tehtyä kustannusarvio vuoden 2018 aikana.

Mikaelin kappelin urkuremontti päätettiin esittää toteutettavaksi vuonna 2019. Valmistelu- ja suunnittelutyö tehdään vuonna 2018. Vuodelle 2018 esitetty määrärahavaraus urkuremonttia varten esitetään poistettavaksi talousarviosuunnitelmasta.
-----------------------------------------------Kirkkoneuvosto § 90
Päätös:

Taloudellisen jaoston päätösesitys päätettiin hyväksyä. Talousarvioesitys 2018 ja
-suunnitelma 2018–2020 päätettiin palauttaa vielä uudelleen valmisteltavaksi taloustoimistoon. Keinoja positiiviseen vuosikatteeseen pääsemiseksi ja alijäämän kattamiseksi pyritään löytämään vielä. Kirkkoneuvosto käsittelee talousarviota uudelleen
kokouksessaan 18.12.2017 klo 17. Kirkkovaltuuston kokous pidetään samana päivänä klo 18.
-----------------------------------------------Kirkkoneuvosto § 105
Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä
viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään
kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määräraha toiminnalle ja taloudelle. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto.
Johtokunnat ovat tehneet ehdotuksia talous- ja toimintasuunnitelmaan. Palkkojen ja
kiinteistöjen osalta valmistelun on hoitanut talouspäällikkö. Palkkoihin on laskettu
1 % korotusvara. Muihin menoihin ei korotuksia ei ole tehty, mikäli se ei ole välttämätöntä. Talousarvioesitykseen ei sisälly uusia virkoja/työsopimussuhteita suunnittelukaudelle. Investoinneissa tulisi pitää maltillinen linja myös tulevina vuosina.
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Muun muassa verotulojen lasku kiristää taloutta, mikä on asettanut talousarvion laatimiselle todellisia haasteita. Tulevana vuonna talousarvion noudattaminen on erittäin tärkeää. Hyväksytyssä talousarviossa on pysyttävä.
Oheismateriaalina on tarkistettu esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien
2018–2020 taloussuunnitelmaksi.
Esitys:

Talouspäällikkö:
Vuoden 2018 talousarvio ja 2018–2020 talous- ja toimintasuunnitelma esitetään
kirkkovaltuuston hyväksyttäväsi oheismateriaalin mukaisena.

Päätös:

Taloudellisen jaoston tuotua asian avoimena kirkkoneuvostolle hautaus- ja kiinteistötoimen talousarviota käsiteltyään, neuvosto päätti keskustelun jälkeen esittää kirkkovaltuustolle asian palauttamista vielä taloustoimiston valmisteltavaksi.

.
-----------------------------------------------Kirkkovaltuusto § 38
Oheismateriaalina on tarkistettu esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien
2018–2020 taloussuunnitelmaksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto päätti palauttaa talousarvion vielä taloustoimiston valmisteltavaksi,
jotta talousarvion kanssa päästään riittävään kirjanpidolliseen varmuuteen. Talousarvio-asiaa käsitellään 28.12.2017 klo 18 kirkkoneuvostossa ja klo 19 kirkkovaltuustossa.
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Kirkkovaltuusto § 39
Kirkkoneuvosto § 106
Vesa Hautalan luottamustoimen lakkaaminen
Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun
3 §:n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka
jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai
menettää vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Vesa Hautalan luottamustehtävät:
- kirkkovaltuuston jäsen 2015–2018.
Esitys:

Kirkkoherra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toteaa Vesa
Hautalan luottamustoimen Kannuksen seurakunnassa lakanneeksi.
Vesa Hautalalla ei ole varavaltuutettua.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
toteaa Vesa Hautalan luottamustoimen Kannuksen seurakunnassa lakanneeksi.
--------------------------------------------------Kirkkovaltuusto § 39
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
---------------------------------------------------
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Kirkkovaltuusto § 40
Muut esille otetut asiat
Muita asioita ei ollut.
Kirkkovaltuusto § 41
Tiedoksi saatettavat asiat
Uurnahauta-alueen rakentaminen
- keväällä 2018
- vuoden 2018 investointeihin esitetty 10.000 euron määräraha
Avioliittomuistomerkki pappilan rantaan
- suunnitelma ja kustannusarvio v. 2018
- toteutus v. 2019
Jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien siirto kirkosta Mikaelin kappeliin
8.1. – 11.3.2018
Kanttori Johanna Koivumaan opintovapaa 1.2. – 31.5.2018 ja sijaisjärjestelyt
Tiedoksi saatettavina asioina ilmoitettiin myös
- 14.1.2018 järjestettävä messu, johon kutsutaan erityisesti seurakunnan luottamushenkilöitä
- Talouspäällikön viran hakuaikaa jatketaan 9.1.2018 saakka
- Kirkkoneuvoston kokous 22.1.2017 klo 18
- Kirkkovaltuuston kokous 22.1.klo 19
- Sampsa Kuusamon irtisanoutuminen Kannuksen seurakunnan kappalaisen virasta 1.3.2018 lähtien.
Kirkkovaltuusto § 42
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
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