PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

1/2018

23.05.2018

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 23.05.2018 klo 18.00 – 19.20
Seurakuntatalo

Läsnä:

Valtuutetut:

läsnä

Auvinen Marketta
Huhtinen Kaija
Karjalainen Esa
Kautonen Miija
Keijonen Aino
Kiljunen Oiva
Korhonen Minna
Lappalainen Eero
Luukkonen Asta
Luukkonen Eeva-Liisa
Majuri Lauri
Markkanen Marja Liisa
Niemi Sakari
Pölönen Katri
Reponen Maija
Kiljunen Liisa

x
x

poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Esa Karjalaisen varajäsen

Puheenjoht. Auvinen Marketta
Sihteeri
Pasanen Unto
Muut saapuvilla olleet:
Allekirjoitukset

Marketta Auvinen
puheenjohtaja

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 23.5.2018 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Eeva-Liisa Luukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Marja Liisa Markkanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 28.05. – 27.06.2018 kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Marketta Auvinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 15.05.2018 ja
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 15.05.2018 - 23.05.2018.
ESITYS

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Paikalla oli 14 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.05. – 27.06.2018viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
24.05. – 27.06.2018.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eeva-Liisa Luukkonen ja Marja Liisa
Markkanen. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä esityksen mukaisesti.

3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esittelylista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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4§
Seurakuntavaalit, vaalilautakunnan asettaminen
Kirkkoneuvosto 25.4.18 § 13
Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli
18.11.2018. Aikaisemmin vaalit järjestettiin isänpäivänä, marraskuun toisena sunnuntaina. Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tuolloin tiistaista lauantaihin.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 1/2018 on annettu ohjeita vaalilautakunnan jäsenten
valinnasta:
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä.
Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa
tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen
vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto
1) asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi
muuta jäsentä ja kuusi varajäsentä,
2) valitsee vaalilautakuntaan viisi jäsentä,
3) valitsee vaalilautakuntaan kuusi varajäsentä ja asettaa heidät siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan, ja
4) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherran.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 23.5.18 § 3
ESITYS

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto
1) asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi
muuta jäsentä ja kuusi varajäsentä,
2) valitsee vaalilautakuntaan viisi jäsentä,
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3) valitsee vaalilautakuntaan kuusi varajäsentä ja asettaa heidät siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan, ja
4) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherran.

PÄÄTÖS

kirkkovaltuustolle päätti
1) asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi
muuta jäsentä ja kuusi varajäsentä,
2)
-

valitsi vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi:
kirkkoherra Helena Castrén
Teuvo Kontinen
Marja Liisa Markkanen
Aila Havukainen
Aarno Reponen
Ossi Hyvönen

3) valitsi vaalilautakuntaan kuusi varajäsentä ja asettaa heidät siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan, ja
- Pekka Soikkanen
- Maija Reponen
- Seppo Kiljunen (kirkonkylä)
- Helvi Valtonen
- Martti Venäläinen
- Kaisa Liisa Majuri
4) nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherra Helena
Castrénin.
Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntavaalien ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan Puumala lehdessä
5§
Tilinpäätös vuodelta 2017
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 7.3.2018 § 5
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma 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 15:9,3).
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Seurakunnan toimintatuotot vuodelta 2017 olivat 310.330,74 euroa ja toimintakulut
805.096,57 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot 228.369,58 euroa ja kulupuolella henkilöstökulut 404.090,74 euroa olivat suurimmat erät. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi 469.068,19 euroa ja toiminta-avustusta saatiin Kirkkohallitukselta
4.729,81 euroa. Vuosikate oli negatiivinen -63.686,29 euroa ja suunnitelman mukaiset
poistot 60.804,26 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui alijäämä -114.157,22 euroa. Investointeja ei vuoden 2017 aikana tehty. Liitteenä
on seurakunnan tilinpäätöskertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot.
Tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston
tuloslaskelman tuotot vuonna 2017 olivat 38.377,36 euroa ja kulut olivat 41.513,63.
Muut tuotot ja kulut yhteensä 564,95 euroa, jolloin hautainhoitorahaston tilinpäätös
muodostui alijäämäiseksi -2.571,32 euroa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 25.4.2018 § 18
Kirkkoneuvosto jätti 7.3.2018 vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastusyhteisö Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiön tilintarkastaja Mika
Mikkonen suoritti 22.3.2018 vuoden 2017 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
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille ja
2) tilikauden tuloksesta -124.490,55 euroa poistoeron lisäyksen
10.333,33 euroa jälkeen jäävä alijäämä -114.157,22 euroa esitetään
kirjattavaksi taseeseen yli/alijäämän tilille.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 23.5.18 §
ESITYS
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille ja
2) tilikauden tuloksesta -124.490,55 euroa poistoeron lisäyksen
10.333,33 euroa jälkeen jäävä alijäämä -114.157,22 euroa esitetään
kirjattavaksi taseeseen yli/alijäämän tilille.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

6§
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousraportti 30.04.2018. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 23.5.2018 sekä
huhtikuun toteutumaraportit.
ESITYS

kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.20.
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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