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Kirkkovaltuuston kokous
Aika

Torstai 28.12.2017 klo 19.18–20.22

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:

Raija Ahonen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Markku Heiniemi
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Kirkkovaltuusto § 43
Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 491 ja kirkkoherra piti alkuhartauden, minkä jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.
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 § 44
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 20.12.2017 Kutsu asialuetteloineen on
ollut seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21.12. –
28.12.2017.
Päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkovaltuusto § 45
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
---------------------------------------------------Kirkkovaltuusto § 46
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 Raimo Ranta-Nilkku ja Timo Yli-Korpela.
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 2.1.2018 – 31.1.2018. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Raija Ahosen ja Markku Heiniemen.
---------------------------------------------
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Kirkkovaltuusto § 47
Kirkkoneuvosto § 116
Talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020
Kannuksen seurakunnan tulevan vuoden talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018–2020 on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksissa 4.12. ja 18.12.2018.
Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 4.12. päätöksen ja 18.12. kirkkovaltuustolle esityksen, että talousarvio palautetaan vielä taloustoimistoon valmisteltavaksi tiettyjen
kirjanpidollisten asioiden varmistamiseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi saamansa päätösesityksen. Muun muassa investointien ja metsätulojen kirjaustapa haluttiin varmistaa. Talouspäällikkö on ollut tämän jälkeen yhteydessä tilintarkastajaan ko. asioiden tarkistamiseksi.
Metsätaloustuloja on budjetoitu kirkkoneuvoston 4.12. käsittelemään talousarvioehdotukseen 100.000 euroa ja 18.12. käsiteltyyn ehdotukseen tarkistuksen jälkeen
30.000 euroa enemmän, yhteensä 130.000 euroa. Metsätaloustulot tulisi suunnata
ensisijaisesti investointeihin, joita on budjetoitu vuoden 2018 talousarvioon 60.000
euroa, mutta osa tuloista esitetään käytettäväksi heikentyneen taloudellisen tilanteen
korjaamiseen.
Ehdotus:

Talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion sekä 2018–
2020 talous- ja toimintasuunnitelman edellisen kokouksen oheismateriaalin mukaisena. Metsätaloustuloja budjetoidaan 130.000 euroa.
Taloustoimisto oikeutetaan tarvittaessa tekemään talousarvioon pieniä teknisiä tarkistuksia.

Päätös:

Aktiivisen keskustelun jälkeen metsätaloustuloja päätettiin esittää budjetoitavaksi
135.000 euroa vuodelle 2018.
Talouspäällikkö on saanut 21.12.2017 sähköpostilla Mikko Saukolta Metsänhoitoyhdistys Keskipohjasta talousarviota varten laskelman metsätalouden menoista ja
tuloista vuodelle 2018. Arvioitu puukauppatulo on noin 135.000 euroa 19,3 hehtaarin alalta (kuviot 114, 117 ja 188). Korjuu ajoittunee keväälle–kesälle 2018. Tästä
aiheutuvat menot ovat arviolta 26.600 euroa, mikä huomioidaan talousarviossa.
Edellä mainittujen muutosten jälkeen talousarvio 2018 on 2.807 euroa alijäämäinen.
Kirkkoneuvosto päätti, että menoja tulee karsia vielä joka työalalta mahdollisuuksien mukaan. Rippikoulutyön osalta edellytetään, että alijäämä ei ylitä 50.000 euroa,
jolloin kustannuksia on karsittava tai tuottoja lisättävä 11.180 euroa. Tätä perusteltiin muun muassa rippikoululaisten määrän laskulla 20 hengellä.

Talousarvio esitetään kirkkovaltuustolle muutoin hyväksyttäväksi esityksen mukaisesti.
-------------------------------------------
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Kirkkovaltuusto § 47
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä päätösesityksen. Työaloilta edellytetään talousarviossa pysymistä.

Vaikka metsätaloustuloja on budjetoitu vuodelle 2018 investointeja enemmän, voi
esimerkiksi osan käyttötalouteen sisältyvistä kiinteistöjen korjausmenoista katsoa
olevan investointeihin verrattavia menoja, että niihin voi käyttää myös metsätalouden tuottoa.
---------------------------------------------
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Kirkkovaltuusto § 48
Muut esille otetut asiat
Muita asioita ei ollut.
----------------------------------------Kirkkovaltuusto § 49
Tiedoksi saatettavat asiat
14.1.2018 Mikaelin kappelissa luottamushenkilöiden messu.
22.1.2018 klo 18 kirkkoneuvoston kokous, jonka yhteydessä haastatellaan talouspäällikön virkaa hakeneista haastatteluun kutsutut. Kirkkovaltuusto osallistuu haastattelutilaisuuteen, jonka jälkeen se tekee valintapäätöksen omassa kokouksessaan.
----------------------------------------Kirkkovaltuusto § 50
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
------------------------------------------
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