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1§

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
KV:n työjärjestys 3 §. KL 7:6.
Päätös: Yhdessä veisatun virren 574 1-3 säkeistöjen ja kirkkoherran pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi.

2§

Nimenhuuto
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.
KV:n työjärjestys 3 §.
Päätös: Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 12 valtuutettua ja poissa
3.

3§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous kutsutaan koolle kuulutuksella, joka on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
22. - 29.5.2018 ja jokaiselle valtuutetulle 22.5.2018 postitettavalla kutsukirjeellä.
Kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on myös ilmoitettu kirkkoneuvoston jäsenille.
KJ 8:5, 1-2
Kirkkoherran ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
KV:n työjärjestys 4 §.
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kerttu Hartikainen ja
Pirkko Punkki.

5§

Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen
Kirkkoherran ehdotus: Esityslistaa ehdotetaan asioiden käsittelyjärjestykseksi.
KV:n työjärjestys 9 §.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti esityslistaa päätettiin pitää asioiden käsittelyjärjestyksenä ja Ilmoitusasioissa tiedotetaan vaalilautakunnan kokousajankohta, Muut
asiat –kohdassa otetaan kolme lisä-asiaa.

6§

Tohmajärven seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017
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.
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.
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6 § jatkuu

Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen
mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on
päätettävä tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen 2017 kokouksessaan 21.3.2018 § 6 ja teki
esityksen tuloksen käsittelystä kirkkovaltuustolle (tasekirjan sivu 50) sekä allekirjoitti
tilinpäätöksen 2017 (tasekirjan sivu 62). Samalla kirkkoneuvosto päätti toimittaa
seurakunnan tilinpäätöksen 2017 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lausuntoa varten
sekä antaa tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeen.
Tilintarkastajat suorittivat tilintarkastuksen seurakunnassa 28.3.2018 ja 10.4.2018
allekirjoitettu tilintarkastuskertomus toimitettiin tarkastuksen jälkeen kirkkoneuvoston
tietoon 8.5.2018 § 25 ja se liitettiin tasekirjaan 2017 (sivu 63).
Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2017 ja samalla kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2017 tilintarkastajien esityksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti vahvistaa seurakunnan
tilinpäätöksen 2017 ja samalla kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2017 tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti.
Tasekirja 2017 liitteenä nro 1.
Puheenjohtaja Matti Perälä jääväsi itsensä tasekirjan sivujen 10 – 25 käsittelyn ajaksi
ja poistui kokouksesta klo 14.37 – 14.57. Puheenjohtajana toimi tällöin
varapuheenjohtaja Jussi Raerinne.

7§

Talousarvio 2018 ja suunnitelmavuodet 2019 - 2020
Tilintarkastuksen yhteydessä käydyssä johtoryhmän palaverissa kiinnitettiin huomiota
seurakunnan kertyneisiin alijäämiin, ja niiden kattamisvelvollisuuteen. Lisäksi tilintarkastuspöytäkirjan perusteluissa seurakunnan nykyisen talousarvion 2018 sekä suunnitelmavuosien 2019 – 2020 talousarvioiden hyväksymisen yhteydessä alijäämien
kattamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole riittäviä.
Em. suunnitelmissa alijäämiä katetaan näinä vuosina yhteensä 65.000 euroa.
Johtoryhmän kokouksessa 28.3.2018 tilintarkastaja suositteli vuoden 2018
talousarvion ja suunnitelmavuosien 2019 – 2020 avaamista ja tarkistamista siten, että
tilinpäätöksessä 2017 mainitut alijäämät 303.050,35 euroa saadaan katettua viiden
vuoden aikana.
Lisäksi seurakunnan tulee laatia pidemmän aikavälin laskelma tulojen ja menojen
tasapainosta, siten että laskelmalla tulisi kyetä osoittamaan, että pidemmällä aikavälillä seurakunnan tulot riittävät menojen kattamiseen, eikä jatkossa alijäämää
syntyisi.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.5.2018 § 27 yksimielisesti, että vuoden 2018
talousarvion muutokset laaditaan kesäkuun 2018 loppuun mennessä ja ne esitetään
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään elokuussa 2018.
Samalla kirkkovaltuustolle esitetään, että suunnitelmavuosien 2019 – 2020 toimintaja taloussuunnitelmat tarkistetaan syksyllä 2018 laadittavan talousarvion 2019 sekä
suunnitelmavuosien 2020 – 2021 yhteydessä ja samalla laaditaan pidemmän aikavälin
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7 § jatkuu

suunnitelmat siten, että tilinpäätöksessä 2017 mainitut alijäämät 303.050,35 euroa
saadaan katettua viiden vuoden aikana.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkoneuvosto laatii vuoden 2018 talousarvion muutokset
kesäkuun 2018 loppuun mennessä ja ne esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi
elokuussa 2018.
Samalla kirkkovaltuustolle esitetään suunnitelmavuosien 2019 – 2020 tarkistamista ja
syksyllä 2018 laadittavan talousarvion 2019 sekä suunnitelmavuosien 2020 – 2021
yhteydessä laaditaan pidemmän aikavälin suunnitelmat siten, että tilinpäätöksessä
2017 mainitut alijäämät 303.050,35 euroa saadaan katettua viiden vuoden aikana.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

8§

Seurakuntavaalin 2018 vaalilautakunnan jäsenten vaali
Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Vaalit toimitetaan
joka neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Laki kirkkolain
muuttamisesta (209/2018) on vahvistettu ja sen tulee voimaan 16.4.2018.
Samanaikaisesti sen kanssa tulee voimaan kirkolliskokouksen päätös kirkon
vaalijärjestyksen muuttamisesta (210/2018). Muuttuneet säännökset löytyvät
säädöstietopankista osoitteessa www.finlex.fi. Muutoksista tarkemmin seuraavissa
kappaleissa.
Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Kaikilla äänioikeutetuilla on
yhtäläinen äänioikeus. Vuoden 2018 vaalit toimitetaan sunnuntaina 18.11.2018.
Ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018.
Seurakuntavaalien keskeisistä periaatteista, kuten äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta säädetään kirkkolaissa (1054/1993). Kirkon vaalijärjestyksessä
(416/2013) säädetään kirkkolakia täydentävästi valitsijayhdistyksistä, ehdokasasettelusta, äänioikeutettujen luetteloista, vaalien toimittamisesta ja vaalin tuloksen
laskemisesta. Valittavien valtuutettujen määrästä säädetään kirkkojärjestyksessä
(1055/1993). Kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakunnan väkiluvun eli
vaalivuoden alussa läsnä olevien jäsentenmäärän mukaisesti (KJ 8:1).
Tohmajärven ev.lut. seurakuntaa koskee seuraava taulukon kohta: 1 001 – 4 000
seurakunnan jäsentä 15 jäsentä kirkkovaltuustossa.
Seurakuntavaalien vaalipäivä siirtyy viikkoa myöhemmäksi marraskuun kolmanteen
sunnuntaihin 18.11.2018. Ennakkoäänestyksen aloittaminen siirtyy vastaavasti
viikkoa myöhemmäksi ja ennakkoäänestyspäivät muuttuvat. Ennakkoäänestys alkaa
tiistaina 6.11.2018 ja jatkuu lauantaihin 10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää
pakollinen ennakkoäänestyspaikka. Vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat,
joista yhden tulee olla auki joka päivä klo 9-18.
Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä,
vaalilautakunnan varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Puolisolla
tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.
Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää
välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Kirkkoherra ei ole
enää pakollinen vaalilautakunnan jäsen.
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Äänioikeus seurakuntavaaleissa on kaikilla viimeistään 18.11.2018 eli vaalipäivänä
16 vuotta täyttävillä (synt. 18.11.2002 tai aiemmin) kirkon jäsenillä, joilla on
kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Äänioikeutta käytetään siinä
seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi
15.8.2018. (KL 23:12) Äänioikeutettujen luetteloon ei enää merkitä äänioikeutettujen
osoitteita. Turvakiellosta tulostuu luetteloon merkintä. Vain seurakunnan jäsenellä on
oikeus äänioikeutettujen luettelon nähtävänä pidon aikana tarkastaa tietoja
henkilötunnuksia lukuun ottamatta. Jos henkilöllä on turvakielto, hänen tietonsa
voidaan antaa tarkastusta varten nähtäväksi vain hänelle itselleen.
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on seurakuntavaaleissa täytyttävä viimeistään
vaalipäivänä eli 18.11.2018. (KL 23:2)
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranhaltijoita ja työntekijöitä koskee erityinen
vaalikelpoisuuden rajoitus. Kirkkovaltuustoon vaalikelpoinen ei ole kyseisen
seurakunnan viranhaltija tai työntekijä (koskee sekä päätoimisuutta, että osaaikaisuutta).
Ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyissä tulisi kiinnittää erityistä
huomiota esteettömyyteen. Tärkeitä ovat mm. esteetön kulku äänestyspaikalle,
esteetön äänestyskoppi ja näkyvät opasteet.
KL 23:19 ja KVJ 2:4,1 mukaan kirkkovaltuuston tulee valita vaalilautakunnan jäsenet
ja varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja viimeistään 31.5. mennessä vaalivuonna. Lain
mukaan vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä ja vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan
he tulevat jäsenteen sijaan. Lautakuntaa valittaessa tulee ottaa huomioon säädös
naisten ja miesten edustuksesta toimielimessä (KL 23: 8). Kirkkovaltuusto voi päättää
seurakunnan alueen jakamisesta äänestysalueisiin (KL 23:19 ja KVJ 2:4).
Kirkkovaltuuston tulee päättää myös vaaleihin liittyvien kuulutusten julkaisemisesta
seurakunnan jäsenteen tietoon ”paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallistai seurakuntalehdessä (KJ 23:2).
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.5.2018 § 28 esittää kirkkovaltuustolle
vaalilautakunnan valitsemista vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamista varten.
Kirkkoneuvosto suosittelee valitsemaan kirkkoherran lisäksi vaalilautakuntaan
enemmän kuin neljä jäsentä: Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa huomioimaan
muuttuneet esteellisyyssäädökset ja säädöksen miesten ja naisten edustuksesta
toimielimessä.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto toimittaa vaalilautakunnan varsinaisten
jäsenten vaalin.
Päätös: Vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
1. Merja Jääskeläinen
2. Päivi Tikka
3. Mikko Lappalainen
4. Pentti Pöyhönen
5. Keijo Tolonen
6. Anne Eronen
Tämän pykälän käsittelyn aikana kirkkovaltuusto piti tauon klo 15.20 – 15.30.
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9§

Seurakuntavaalien 2018 vaalilautakunnan varajäsenten vaali
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto toimittaa vaalilautakunnan varajäsenten
vaalin.
Päätös: Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin:
1. Oiva Tikka
2. Kerttu Hartikainen
3. Pirkko Lehikoinen
4. Matti Gröhn
5. Maija Kukkonen

10 §

Seurakuntavaalien 2018 vaalilautakunnan puheenjohtajan nimeäminen
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös: Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin yksimielisesti kirkkoherra Mikko
Lappalainen.

11 §

Seurakunnan alueen jakaminen äänestysalueisiin.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää, ettei seurakunnan aluetta jaeta
äänestysalueisiin.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti päätettiin, ettei seurakunnan aluetta jaeta äänestysalueisiin.

12 §

Vaaleihin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten sekä ehdokaslistojen yhdistelmien
julkaiseminen
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää, että vaaleihin liittyvät kuulutukset
ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Koti-Karjala lehdessä sekä
seurakunnan nettisivuilla.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että em. kuulutukset ja ilmoitukset sekä
ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Koti-Karjala lehdessä sekä seurakunnan
nettisivulla.

13 §

Ilmoitusasiat
1. Vaalilautakunnan kokous
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi, että vaalilautakunnan ensimmäinen kokous
pidetään 14.6.2018 klo 18.00.

14 §

Muut asiat
1. Värtsilän kirkon remontointi
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi, että kirkkohallitus on myöntänyt rakennustukea
em. kohteelle 52.100 € ja Värtsilän Pitäjänyhdistyksen tilillä on lahjoitusvaroja
Värtsilän kirkon ulkomaalaukseen 12.694 €. Ulkomaalauksen ja pintavesien
viemäröintijärjestelyjen tarjouspyynnöt lähetetään urakoitsijoille ja saadut tarjoukset
käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa 3.7.2018.
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2. Harkinnanvarainen toiminta-avustus
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi, että kirkkohallitukselta on anottu harkinnanvaraista toiminta-avustusta 100.000 € ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on
puoltanut seurakunnan anomusta. Kirkkohallituksen täysistunto kokoontuu 29.5.2018
ja kirkkohallitus päättänee myöntää em. avustusta 50.000 €.
3. Kirkkolaki
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi Matti Perälän terveiset kirkolliskokouksesta,
joka on vahvistanut uuden kirkkolain.

15 §

Valitusosoituksen antaminen
Päätös: Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteenä nro 2 olevan valitusosoituksen.

16 §

Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.

