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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 02.12.2020 klo 18.00 – 19.30

Läsnä:

Valtuutetut:

läsnä

Auvinen Marketta
Huhtinen Kaija
Immonen Paavo
Keijonen Aino
Keijonen Hanne
Kietäväinen Anne
Kiljunen Oiva
Korhonen Minna
Lappalainen Eero
Liukkonen Katri
Luukkonen Asta
Luukkonen Eeva-Liisa
Pietikäinen Heidi
Pitkonen Laura
Sarvi Kirsi
Kettunen Terttu
Lautala Pentti
Niemi Sakari

x

Seurakuntakoti, Sali

poissa
x
x

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

Kaija Huhtisen varajäsen
Paavo Immosen varajäsen
Kirsi Sarven varajäsen

Puheenjoht. Kietäväinen Anne
Sihteeri
Pasanen Unto
Muut saapuvilla olleet:
Vuoristo-Watia Olli, VS kirkkoherra
Allekirjoitukset
Anne Kietäväinen
puheenjohtaja

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 02.12.2020 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Marketta Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

Eeva-Liisa Luukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 7.12.2020 – 08.01.2021kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja VS kirkkoherra piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
21 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 24.11.2020 ja
pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 24.11. - 02.12.2020.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 11 valtuutettua ja 3
varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

22 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.12.2020 – 08.01.2021 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 3.12.2020 – 08.01.2021.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marketta Auvinen ja Eeva-Liisa Luukkonen. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä esityksen mukaisesti.

23 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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24 §
Vuoden 2021 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 11.11.2020 § 54
Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja työryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden 2021 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 -2023. Talousarvio on esityslistan liitteenä.
Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 440.970 euroa, jossa on vähennystä -0,2 %
verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat 871.543 euroa (+1,67
%), verotulot 461.980 euroa (vähennys -2,1 %) ja vuosikate on positiivinen 38.907 euroa. Poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 1.207 euroa.
Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan 260.000 euroa, maksutuottoja
80.720 ja vuokratuottoja 20.000 euroa.
Suurin menoerä on henkilöstökulut, joita on budjetoitu 413.100 euroa (0,6 %:n lisäys).
Henkilöstökulut on budjetoitu nykyisen henkilöstön mukaisena ja nousu johtuu virkaehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista.
Palveluiden ostoon käytetään 281.135 euroa (3,3 %) ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita
hankitaan 130.708 eurolla (0,8 %). Palveluiden ostossa on kellotapulin katon tervaus
ja Lamminniemen kappelin katon maalaus.
Avustuksiin on varattu 11.800 euroa (0,0 %).
Investoinneissa on tonttien myyntituottoja budjetoitu 200.000 euroa ja kirkon maalämmön suunnitteluun ja toteuttamiseen 250.000 euroa.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2022 - 2023 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 02.12.2020 § 24
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2022 - 2023 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

