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Kauppinen Eila
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Pöyhönen Pentti, POISSA
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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
Puheenjohtaja

Sihteeri

Matti Perälä

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu Tarkastusaika
ja todettu kokouksen
Tohmajärvellä
kulun mukaiseksi.
Niilo Pitkänen

Jukka-Pekka Pakarinen

.12.2017

Tuulikki Pakarinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Kirkkoherranvirastossa 27.12.2017 – 27.1.2018 ma – to kello 9.00 – 12.00.
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Henna Björn
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36 §

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
KV:n työjärjestys 3 §. KL 7:6.
Päätös: Kirkkoherran pitämän alkuhartauden ja yhdessä veisatun virran 25 1-3
säkeistöjen jälkeen puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi.

37 §

Nimenhuuto
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.
KV:n työjärjestys 3 §.
Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä on 11 valtuutettua ja poissa 4.

38 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous kutsutaan koolle kuulutuksella, joka on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
12. – 19.12.2017 ja jokaiselle valtuutetulle 12.12.2017 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: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

39 §

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 Tuulikki
Pakarinen.

40 §

Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen
Kirkkoherran ehdotus: Esityslistaa ehdotetaan asioiden käsittelyjärjestykseksi.
KV:n työjärjestys 9 §.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

41 §

Hautapaikka- ja hautauspalvelu hinnasto vuodelle 2018
Esityslistan liitteenä jäljennös em. hinnastosta.
Hinnastoissa ei ole muutoksia kuluvan vuoden hinnastoon nähden.
Kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunta päätti kokouksessaan 14.11.2017 § 41 esittää
em hinnaston vuodelle 2018 kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.11.2017 § 106 hyväksyä hautapaikka- ja
hautauspalvelu hinnaston vuodelle 2018 liitteen nro 2 mukaisesti ja päätti toimittaa
sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää kirkkoneuvoston ehdotuksen
mukaisesti vahvistaa hautapaikka- ja hautauspalvelu hinnaston vuodelle 2018.
Päätös: Päätetiin ehdotuksen mukaisesti. Liite nro 1.
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42 §

Tohmajärven seurakunnan taloussääntö
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja
määräyksistä säädetään KL 15 luvussa. Lisäksi KJ 15 luvussa säädetään taloutta
koskevista määräyksistä.
KL 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään
tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä.
Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja
tilintarkastusta sekä sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymään uuteen taloussääntömalliin on
päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin
lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon
palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä
tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.
Kirkkoneuvoston on esitettävä taloussääntö kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.11.2017 § 105 esittää esityslistan liitteenä
nro 1 olevan Tohmajärven seurakunnan taloussäännön kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää kirkkoneuvoston ehdotuksen
mukaisesti vahvistaa Tohmajärven seurakunnan taloussäännön.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti vahvistaa Tohmajärven seurakunnan taloussääntö. Liite nro 2.

43 §

Toiminta- ja talousarvio vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosille 2019 – 2020
Esityslistan liitteenä jäljennös em. suunnitelmasta.
KJ 15 luku 1 § Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään
edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on
kalenterivuosi.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi
on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.11.2017 § 113 hyväksyä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 sekä suunnitelma vuosille 2019 – 2020 ja
päätti esittää sen edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Vuoden 2018 talousarvion toimintakulut ovat 882.440 €, mikä on 76.110 € vähemmän
kuin vuoden 2017 talousarviossa.
Vuoden 2018 toimintatuotot ovat 123.550 €, mikä on 22.620 € vähemmän kuin
vuoden 2017 talousarviossa.
Kirkollisveroprosenttia korotettiin vuodelle 2018 0,15 % eli 1,80 %:sta 1,95 %:iin.
Kirkollisverotulot vuodelle 2018 ovat 744.000 €, mikä on n 19.000 € enemmän kuin
vuoden 2016 tilinpäätöksen verokertymä.
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43 § jatkuu Henkilöstökulut vuodelle 2018 ovat 526.800 €, mikä on 37.830 € vähemmän kuin
talousarviossa 2017. Henkilöstökulut ovat 59,7 % toimintakuluista ja 71,9 % verotuotosta.
Vuosikate on 2.710 €, eikä se riitä kattamaan 35.100 € vuosittaisia poistoja.
Satunnaisten tuottojen (tonttien myynti) jälkeen tilikauden tulokseksi arvioidaan
ylijäämää 31.310 €, josta investointien kattamiseen käytetään 17.500 €.
Vuoden 2018 investointeihin on arvioitu Värtsilän kirkon sadevesienviemäröinti sekä
ulkomaalaustyöt 90.000 €. Kirkkohallitukselta anotaan rakennustukea ko, kohteelle 75
% eli 67.500 €.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää kirkkoneuvoston ehdotuksen
mukaisesti vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 sekä
suunnitelma vuosille 2019 – 2020.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti vahvistaa Tohmajärven seurakunnan
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä suunnitelma vuosille 2019 –
2020. Liite nro 3.
44 §

Talousarvion 2017 muutokset
Kirkkoneuvosto käsittelee asian 19.12.2017 ennen kirkkovaltuuston kokousta ja tekee
esityksen kirkkovaltuustolle talousarvion 2017 muutoksista.
Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.12.2017 § 122, että
vuoden 2017 talousarvio on hyväksytty siten, että tilikauden ylijäämäksi tulisi 8.420
euroa. Talousarvion kirkollisverotulo kertymäksi oli arvioitu 800.000 euroa ja
satunnaisiin tuottoihin 30.000 euroa.
Vuoden 2017 kirkollisverokertymäksi on verottaja ilmoittanut 735.000 € ja
satunnaisia tuloja ei kerry vuodelle 2017, joten tulokertymän muutos on 95.000 €
Tulonlisäyksiä ja menojen säästöjä vuodelle 2017 on saatu 63.000 € eli talousarvio
2017 jää 32.000 € alijäämäiseksi.
Kirkkoneuvosto päätti esittää talousarviomuutoksen 2017 kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti vahvistaa talousarvionmuutokset 2017
liitteen nro 4 mukaisesti.

45 §

Ilmoitusasiat
1. Rakennustukianomus
Päätös: Kirkkovaltuuston tietoon saatettiin, että rakennustukihakemus Värtsilän kirkon
remontoinnin osalta toimitetaan kirkkohallitukselle vuoden 2017 loppuun mennessä.

46 §

Muut asiat
1. Kirkkovaltuuston kokoontuminen
Päätös: Kirkkovaltuusto kokoontuu pohtimaan talousasioita ke 7.2.2018 klo 10.00

47 §

Valitusosoituksen antaminen
Päätös: Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen olevan valitusosoituksen.

48 §

Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.

