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13 §

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
KV:n työjärjestys 3 §. KL 7:6.
Päätös: Yhdessä veisatun virren 105 ja kirkkoherran pitämän alkuhartauden jälkeen
puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi.

14 §

Nimenhuuto
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.
KV:n työjärjestys 3 §.
Päätös: Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 13 valtuutettua ja poissa
2.

15 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous kutsutaan koolle kuulutuksella, joka on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
11.-18.4.2017 ja jokaiselle valtuutetulle 11.4.2017 postitettavalla kutsukirjeellä.
Kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on myös ilmoitettu kirkkoneuvoston jäsenille.
KJ 8:5, 1-2
Kirkkoherran ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

16 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
KV:n työjärjestys 4 §.
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niilo Pitkänen ja Sirkka
Kotro.

17 §

Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen
Kirkkoherran ehdotus: Esityslistaa ehdotetaan asioiden käsittelyjärjestykseksi.
KV:n työjärjestys 9 §.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti esityslistaa päätettiin pitää asioiden käsittelyjärjestyksenä.

18 §

Tohmajärven seurakunnan tilinpäätös 2016
KJ 15:9 § Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase,
rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6
§:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi
toimenpiteiksi.
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18 § jatkuu Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen
mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on
päätettävä tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.3.2017 § 42 jättää seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2016 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lausuntoa varten.
Kirkkoneuvosto allekirjoitti tasekirjan ja antoi tuloksen käsittelystä esityksen kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen – 55 288,96 euron käsittelystä seuraavaa:
- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 13 700,07 euroa
- Tilikauden 2016 alijäämä 41 588,89 euroa kirjataan edellisten vuosien yli- ja alijäämätilille.
Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet:
- Taseessa on kattamatonta alijäämää 31.12.2016 tilinpäätöksen jälkeen 294 485,01
euroa, voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan alijäämiä pyritään kattamaan
n 30 000 eurolla vuosina 2017 – 2019
- Vuoden 2017 aikana laadittavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018 –
2020 tulee kirkkoneuvoston ryhtyä toimenpiteisiin, jotka tähtäävät alijäämien
kattamiseen. Nykyisellä verotulojenkehityksellä alijäämien kattaminen ei ole
realistista. Veroprosentin korottaminen sekä käyttöasteeltaan vähäisten
rakennusten myyminen tulee huomioida tulevia suunnitelmia laadittaessa.
- Tulevaisuuspalaverit syksyllä 2017 talouden tasapainottamiseksi
- Pyritään etsimään vaihtoehtoisia keinoja tulopuolen lisäämiseksi.
Tilintarkastajat suorittivat tilintarkastuksen seurakunnassa 27.3.2017 ja antoivat
kirkkovaltuustolle toimitettavan tilintarkastuskertomuksen.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4.4.2017 § 51 liittää em. tilintarkastuskertomuksen tasekirjaan 2016 sivu 66 ja päätti esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen 2016 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2016 tilintarkastajien esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä tilinpäätöksen 2016 ja
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2016 tilintarkastajien esityksen
mukaisesti.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti hyväksyä tilinpäätöksen 2016 ja
päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2016 tilintarkastajien
esityksen mukaisesti. Liite nro 1.
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Hautaustoimen ohjesääntö
Kirkkojärjestyksen 17 luvun 13 §:n mukaan kirkkohallitus antaa tarvittaessa ohjeita
hautaustoimen hoitamisesta. Ensimmäinen koko kirkkoa koskeva yhteinen hautaustoimen ohjesääntö laadittiin vuonna 1954. Ohjesääntöä tarkistettiin vuosina 1972,
1979 ja 1994. Nykyinen ohjesäännön uudistus liittyi hautaustoimilain voimaantuloon
2004 sekä hautaustoimilain johdosta tehtyihin kirkkolain 17 luvun ja kirkkojärjestyksen 17 luvun muutoksiin.
Tässä hautaustoimen ohjesäännössä viittaukset kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen
ovat siinä muodossa kuin ne ovat tulleet voimaan 2004.
Ohjesääntö tulee hyväksyä kirkkovaltuustossa ja se on toimitettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunta päätti kokouksessaan 2.3.2017 § 6 esittää
Tohmajärven seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
ja edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sekä toimitettavaksi
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.3.2017 § 30 toimittaa Tohmajärven seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen
toimitettavaksi tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Tohmajärven seura –
kunnan hautaustoimen ohjesäännön ja päättää toimittaa sen edelleen tuomikapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Tohmajärven seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön ja päätti toimittaa sen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Liite nro 2.

20 §

Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi, ettei ilmoitusasioita ollut.

21 §

Muut asiat
1. Tulevaisuuspalaveri syksy 2017
Päätös: Em. palaveri päätettiin pitää ke 6.9.2017 klo 12.00 Kemien kirkon
kahviossa ja palaveriin osallistuvat seurakunnan henkilökunta ja luottamushenkilöt.

22 §

Valitusosoituksen antaminen
Päätös: Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteenä nro 3 olevan valitusosoituksen.

23 §

Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45.

