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KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 21.04.2021 klo 16.30 – 17.08
Sähköinen kokous / Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Huhtinen Kaija
Lappalainen Eero
Lautala Pentti
Niemi Sakari
Pietikäinen Heidi, varapj.
Sarvi Kirsi

x (sähk.)
x (sähk.)

Poissa

x
x
x (sähk.)
x (sähk.)

Henkilökoh. varajäsen
Auvinen Marketta
Kiljunen Oiva
Immonen Paavo
Pitkonen Laura
Keijonen Hanne
Pietikäinen Aki

Puheenjoht. Olli J Vuoristo-Watia, vs. kirkkoherra
Sihteeri
Kurtti Veli-Matti, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Kietäväinen Anne
Korhonen Minna (sähk.)

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Olli J Vuoristo-Watia,
puheenjohtaja, vs. kirkkoherra

Veli-Matti Kurtti
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 21.04.2021 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Sakari Niemi
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Sarvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 22.04. – 06.05.2021 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

Läsnä

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2021

2

21.4.2021

ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

KÄSITELLYT ASIAT
30 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

31 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sakari Niemi ja Sarvi Kirsi. Pöytäkirja
päätetään pitää nähtävänä 22.04. – 06.05.2021 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 22.04. – 06.05.2021.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

32 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

33 §
Tilinpäätös vuodelta 2020
Kirkkoneuvosto 17.3.2021 24 §
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2021

3

21.4.2021

Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (KJ 15 §5)
Seurakunnan toimintatuotot vuodelta 2020 olivat 317.871,76 euroa ja toimintakulut
765.247,12 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot 219.149,95 euroa ja kulupuolella henkilöstökulut 407.569,91 euroa olivat suurimmat erät. Verotuloja kertyi
418.018,31 euroa ja valtionrahoitusta 42.444 euroa. Vuosikate oli positiivinen 15.444,57
euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 49.836,54 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen
tilikauden tulokseksi muodostui alijäämä -24.058,64. Investoinneissa oli kirkon katon
maalaus- ja korjausprojektin kuluja 100.717,16 euroa ja siihen saatu rahoitusavustus
100.000 eur, investointikulut nettona 717,16 euroa.
Liitteenä on seurakunnan tilinpäätöskertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 21.4.2021 § 33
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Veli-Matti Kurtti, p. 050-4210075, veli-matti.kurtti@evl.fi
Kirkkoneuvosto jätti 17.3.2021 vuoden 2020 tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastusyhteisö Mikkelin Tilintarkastus Oy tilintarkastaja Mika Mikkonen
suoritti 25.3.2021 vuoden 2020 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja laati tilintarkastuskertomuksen. Siinä hän toteaa lausuntonaan, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta.
Liitteenä on tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus.
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja
2) tilikauden tuloksesta -34.391,97 euroa poistoeron lisäyksen 10.333,33
euroa jälkeen jäävä alijäämä -24.058,64 euroa esitetään kirjattavaksi taseeseen yli/alijäämän tilille.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

34 §
Kirkkoneuvoston alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Veli-Matti Kurtti, p. 050-4210075, veli-matti.kurtti@evl.fi
Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat laatineet yhdessä työntekijöiden kanssa ehdotuksen
vuosilomajärjestykseksi vuodelle 2021. Lomalista on esityslistan liitteenä. Kirkkoherran
lomista päättää tuomiokapituli ja seurakuntapastorin lomista päättää kirkkoherra.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat liitteenä olevan lomalistan mukaisesti.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

35 §
Seurakunnan viralliset edustajat Lähetysseuran vuosikokoukseen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Veli-Matti Kurtti, p. 050-4210075, veli-matti.kurtti@evl.fi
Oulussa järjestettävät Lähetysjuhlat ja Kirkkopäivät 2021 on siirretty vuodella eteenpäin. 20.5.2021 järjestetään niiden tilalla ilmainen Virtuaalitorstai, johon osallistutaan
etäyhteyksin.
Suomen Lähetysseuran hallitus on päättänyt, että vuosikokous pidetään 12.6.2021 Helsingissä etäyhteyksin. Kokousedustajien ilmoittautuminen 10.5.2021 mennessä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

kirkkoneuvosto valitsee Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen seurakunnan virallisiksi edustajiksi Inkeri Soikkasen ja Anne Kietäväisen.
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PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

36 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Veli-Matti Kurtti, p. 050-4210075, veli-matti.kurtti@evl.fi
Talousraportti 17.03.2021. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 21.04.2021 sekä
maaliskuun toteutumaraportit.
Korona tilanne.
Harkinnanvarainen toiminta-avustus vuodelle 2021.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

