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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 07.03.2018 klo 18.00 – 20.20
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Karjalainen Esa
Lappalainen Eero
Luukkonen Asta, varapj.
Korhonen Minna
Niemi Sakari
Reponen Maija

x
x
x
x
x

Poissa

Henkilökoh. varajäsen

Läsnä

x

Kiljunen Oiva
Huhtinen Kaija
Kautonen Miija
Markkanen Marja Liisa
Kantola Pentti
Luukkonen Eeva-Liisa

x

Puheenjoht. Erkki Rouhiainen, vs. kirkkoherra
Sihteeri
Pasanen Unto, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Auvinen Marketta
Majuri Lauri

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Erkki Rouhiainen
puheenjohtaja, kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 7.3.2018 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Asta Luukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Minna Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävillä 12.03.2018 - 26.03.2018 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
2§
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Asta Luukkonen ja Minna Korhonen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.03.2018 26.03.2018 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 08.03.2018 26.03.2018

PÄÄTÖS
3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen. Lisäksi käsitellään §:nä 6 Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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4§
Lapsivaikutusten arviointi
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §)
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä.

PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
5§
Tilinpäätös vuodelta 2017
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
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).
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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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6§
Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen
Kirkkohallitus lähetti yleiskirjeen 4/2018 helmikuun lopulla harkinnanvaraisten avustusten hakemisesta vuonna 2018. Yleiskirjeessä mainitaan avustusten jaosta:
Avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä on mahdollista saada kolmena peräkkäisenä vuotena, jollei pidempää ajanjaksoa katsota tarkoituksenmukaiseksi seurakunnan erityisistä olosuhteista johtuen. Tämän jälkeen seurakunta voi saada kehittämisavustusta,
jonka edellytyksenä on talouden tasapainottamiseen tähtäävä kehittämissuunnitelma.
Kirkkohallitus päätti, että harkinnanvaraista toiminta-avustusta on tarkoituksenmukaista
myöntää seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen peräkkäisen vuoden ajan seuraavista syistä:
I. Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen tarpeessa. Tällöin toteutuu ainakin toinen seuraavista edellytyksistä:
a) Seurakunta on saaristoseurakunta.
b) Seurakunnalla on useampia pysyviä toimipaikkoja, joiden välinen etäisyys on seurakunnanpinta-ala huomioiden kohtuuttoman pitkä niin, että niitä voidaan pitää erillisinä
toimintakeskuksina.
Lisäksi yleiskirjeessä on tietoa myös muista syistä myönnettävistä avustuksista.
Avustushakemus on lähetettävä tuomiokapituliin 30.3. mennessä. Hakemuksen liitteenä
lähetetään 2017 tilinpäätös.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää hakea vuodelle 2018 harkinnanvaraista avustusta
50.000 euroa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

7§
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousraportti 28.02.2018. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 7.3.2018 sekä
alustavat helmikuun toteutumaraportit.
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat n 2400 m3 leimikosta tilalla Hiekkaranta ja 560
m3 leimikosta tilalla Kaijanpaikka. Leimikot myytiin korkeimman tarjouksen tehneille

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Metsäliitto osuuskunta/Metsägroup:lle Hiekkarannan leimikko, kaupan arvo on n.
129.000 euroa ja Kaijanpaikan harvennusleimikko UPM Kymmene Oy:lle, kaupan arvo
n 11.000 eur.
Kirkon virka- ja työehtosopimus 2018-2020 allekirjoituspöytäkirja15.2.2018
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

