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Pöytäkirjan nähtävänä pito
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Marja Multanen
puheenjohtaja

Julkipanotodistus
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherranvirastossa 3.6.2019
Ilmoitustaulunhoitaja
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Maanantai 10.6.2019 kello 9.00 – 11.00
Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi

SAAPUVILLA OLLEET Haaranen Martti
Kauppinen Eila
Kotro Sirkka
Löppönen Pirkko
Multanen Marja, pj
Pakarinen Tuulikki
Pitkänen Niilo
Sairanen Marketta, POISSA
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
( ja läsnäolon peruste )

Karjalainen Teuvo, varapj
Koponen Marja-Terttu
Laasonen Suvi, POISSA
Mikkonen Vilho, POISSA
Pakarinen Helena
Pihlajakangas Merja
Raerinne Jussi

Lappalainen Mikko, kirkkoherra
Pakarinen Jukka-Pekka, sihteeri

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS § 21
ASIAT

§:t 19 - 31

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
Puheenjohtaja

Sihteeri

Marja Multanen
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu Tarkastusaika
ja todettu kokouksen
Tohmajärvellä
kulun mukaiseksi.

Jukka-Pekka Pakarinen

. 6.2019

Sirkka Kotro

Merja Pihlajakangas

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Kirkkoherranvirastossa 17.6.- 17.7.2019 ma – to kello 9.00 – 12.00.
toimistoapulainen
Leila-Mari Mielonen
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19 §

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
KV:n työjärjestys 3 §. KL 7:6.
Päätös: Yhdessä veisatun Suvivirren, vuodelta 1701, 1 – 4 säkeistöjen ja kirkkoherran
pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi.

20 §

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

21 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous kutsutaan koolle kuulutuksella, joka on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
3. – 10.6.2019 ja jokaiselle valtuutetulle 3.6.2019 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.

22 §

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

23 §

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

24 §

Tohmajärven seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2018
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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24 § 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 2018 kokouksessaan 26.3.2019 § 19 ja teki
esityksen tuloksen käsittelystä kirkkovaltuustolle (tasekirjan sivu 51) sekä allekirjoitti
tilinpäätöksen 2018 (tasekirjan sivu 63). Samalla kirkkoneuvosto päätti toimittaa
seurakunnan tilinpäätöksen 2018 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lausuntoa varten
sekä antoi tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeen.
Tilintarkastajat suorittivat tilintarkastuksen seurakunnassa 3.4.2019 ja 26.4.2019
allekirjoitettu tilintarkastuskertomus toimitettiin kirkkoneuvostolle 29.5.2019 § 52 ja
edelleen liitettäväksi tasekirjaan 2018 (tasekirjan sivut 64 – 65).
Lausunnossaan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää seuraavaa:
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Alijäämän kattamiseen liittyvän muistutuksen vuoksi emme puolla vastuuvapautta
kirkkoneuvoston jäsenille ja talouspäällikölle. Esitämme vastuuvapauden
myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Talousarviopoikkeaman osalta esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille
tarkastamaltamme tilikaudelta edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy tarkastuksen
tuloksena mainitun talousarviopoikkeaman.
Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
kesäkuun loppuun mennessä. KJ 15:9.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.5.2019 § 52 esittää kirkkovaltuustolle:
1. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilintarkastuskertomuksessa mainitun talousarviopoikkeaman maa- ja metsätalouden osalta. Toimintakatetavoite 2018 oli
31.230 € talousarviossa ja toimintakate toteuma tilinpäätöksessä 7.097,46 €.
Poikkeama johtui metsänmyyntitulojen osalta hakkuutyön ja tilityksien siirtymisestä
alkuvuodelle 2019.
Alijäämien kattamissuunnitelman tarkistaminen vuoden 2018 osalta talousarvion
muutosten yhteydessä joulukuussa 2018 jäi huomioimatta, kun 4.12.2018
kirkkovaltuuston kokouksessa § 50 tehtiin talousarvion muutos satunnaisiin tuottoihin,
tuolloin oli tiedossa, että rantatonttien myyntipäätöksen lausuntokierros tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi siirtyisi vuodelle 2019 ja samassa
kokouksessa § 51 vahvistettiin seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvion
vuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille 2020 – 2021. Talousarvion ja
suunnitelmavuosien laadinnassa pohjana on käytetty syyskuun 2018 toteutumaa, joka
on ollut käytettävissä 25.10.2018.
2. Kirkkovaltuusto hyväksyy alijäämien kattamissuunnitelman, joka on laadittu
vuosille 2019 – 2023, tilintarkastajien antaman kehotuksen mukaisesti. Toiminta- ja
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24 § jatkuu taloussuunnitelmat vuosille 2020 – 2023, joissa on huomioitu alijäämien kattaminen
tulevat käsiteltäviksi kirkkoneuvostoon ja kirkko- valtuustoon syksyllä 2019.
3. Kirkkovaltuuston vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja samalla
kirkkovaltuuston päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta
2018.
Päätös:
1. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa
mainitun talousarviopoikkeaman maa- ja metsätalouden osalta.
2. Kirkkovaltuusto hyväksyi alijäämien kattamissuunnitelman vuosille 2019 -2023.
3. Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja
samalla kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2018.
25 §

Vanhan Pappilan myyntihinta
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 24.7.2018 § 23 Vanhan Pappilan myyntihinnaksi 120.000 €. Myyntihinta pohjautui saatuihin kiinteistöarvioihin ja myynnissä
olevien vastaavien kiinteistöjen hintapyyntöihin. Myyntitoimeksianto annettiin
Joensuun Kiinteistömaailma Oy:lle.
Näyttöjä kohteessa on ollut muutamia. Tarjouksia ei ole tähän päivään mennessä
jätetty ja hintapyyntö on katsottu liian korkeaksi.
Johtoryhmän (kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston pj ja varapj sekä
kirkkoneuvoston varapj) keskusteluissa sekä Kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunnan
puheenjohtajan kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että hintapyyntöä tulee
tarkistaa. Asiasta on myös keskusteltu Joensuun Kiinteistömaailman edustajan kanssa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.5.2019 § 58 esittää kirkkovaltuustolle:
Vanhan Pappilan myyntihintaa tarkistetaan siten, että hintapyynnöksi määritellään
95.000 €. Hintapyyntö perustuu edelleen saatuihin kiinteistöarvioihin ja myynnissä
olevien vastaavien kiinteistöjen hintapyyntöihin.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti Vanhan Pappilan hintapyynnöksi 95.000 €. Hintapyyntö perustuu saatuihin kiinteistöarvioihin ja myynnissä
olevien vastaavien kiinteistöjen hintapyyntöihin.

26 §

Kirkkoniemi-tilan määräalan myyntihinta
Kirkkoniemi 848-406-31-44 tilasta on määritelty määräala, joka on noin 4000 m2:n
suuruinen. Määräala sijoittuu Tohmajärven Turusenniemessä Kesäkodin ja
Kesärannan tonttien väliin. Tontilla ei ole rakennuksia, eikä määräalalla ole rakennusoikeutta.
Kiteen seudun OP-Kiinteistökeskukselta on pyydetty arvio ko. määräalasta.
Saatu arvio esiteltiin kirkkoneuvostolle kokouksessa 29.5.2019 § 59 ja saadun
kiinteistöarvion perusteella sekä viereisten tonttien myyntihintojen pohjalta
kirkkoneuvosto määritteli määräalalle myyntihinnan ja päätti esittää sen
kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää em. määräalan myyntihinnaksi 7.000 €. Hinta perustuu saatuun kiinteistöarvioon sekä alueella myynnissä
olevien vastaavien kiinteistöjen hintapyyntöihin.
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26 § jatkuu Päätös: Ehdotuksen mukaisesti em. määräalan myyntihinnaksi päätettiin 7.000 €.
Hinta perustuu saatuun kiinteistöarvioon sekä alueella myynnissä olevien vastaavien
kiinteistöjen hintapyyntöihin.
27 §

Hiippakuntarajojen muutos 1.1.2020
Kirkolliskokous päätti täysistunnossaan 9.5.2019 muuttaa hiippakuntarajoja
vastaamaan maakuntarajoja.
Päätöksen perusteella Mikkelin hiippakunnasta siirtyvät mm Kiteen ja Tohmajärven
seurakunnan Kuopion hiippakuntaan.
Kirkkoneuvoston ehdotus 29.5.2019 § 57 kirkkovaltuustolle: Kirkolliskokouksen
päätös merkitään tiedoksi saaduksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti merkittiin tiedoksi saaduksi ja samalla merkittiin
tiedoksi, että Mikkelin hiippakunnan piispa saapuu Tohmajärvelle 17.11.2019 ja
Kuopion hiippakunnan piispa loppiaisena 2020.

28 §

Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi, ettei ilmoitusasioita ollut.

29 §

Muut asiat
1. Tohmajärven kirkon äänentoiston parantaminen
Päätös: Asia jätettiin valmisteltavaksi.
2. Kanttori Eini Perälän virkavapaus
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että asia on käsiteltävänä Jumalanpalvelus- ja
musiikkityön johtokunnassa 17.6.2019.
3. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat seurakunnan nettisivulle
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että seurakunnan henkilöstöjärjestelyjen vuoksi em.
pöytäkirjojen siirtäminen seurakunnan nettisivulle on viivästynyt.

30 §

Valitusosoituksen antaminen
Päätös: Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteenä olevan valitusoikeuden.

31 §

Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00.

