TAMMELAN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU 1/2018

Kirkkovaltuusto

Kokousaika

17.5.2018 klo 18.00

Kokouspaikka

Seurakuntakoti

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2§

Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

3§

Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

4§

Tilinpäätös 2017

5§

Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitseminen

6§

Talouden toteutuma

7§

Muut asiat

8§

Muutoksenhakumenettely ja valitusosoitus

9§

Kokouksen päättäminen

Tammelassa 8. pnä toukokuuta 2018

MERK. MAIJA-STIINA RAHKONEN
Maija-Stiina Rahkonen
puheenjohtaja
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa 28.5.2018 – 27.5.2018.
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Kokousaika

17.5.2018 klo 18.13 – 19.37

Kokouspaikka

Seurakuntakoti

Läsnä olleet jäsenet

Rahkonen Maija-Stiina
puheenjohtaja
Erkkilä Leena
Hovila Sirpa
Kaunisto Jyri
Kenttä Kauko
Mäkinen Antero
Mänki Eija
Nissilä Minna
Peltonen Susanna, klo 18.13 – 18.33
Pura Veli-Matti
Pärssinen Simo
Rauhaniemi Santra
Rekola Sinikka
Saarinen Seija
Simelius Katariina
Vainio Heikki
Vehmas Leena
Ylitalo Anne
Yrjölä Katariina
Eloranta Eija
varavaltuutettu

Muut läsnäolijat

Koivulahti Juha
Girén Jukka

Asiat

§:t 1 - 9

kirkkoherra
talouspäällikkö

Allekirjoitukset
Maija-Stiina Rahkonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Jukka Girén
pöytäkirjanpitäjä

Tammela 25.5.2018

Leena Vehmas
Nähtävillä olo

Anne Ylitalo

Kirkkoherranvirasto 28.5.2018 – 27.6.2018

Juha Koivulahti
Kirkkoherra
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kv 1 §
KJ 8:5
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta, sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskuulutus, jossa on myös asialista, on asetettu nähtäväksi seurakunnan
ilmoitustaululle 8.5.2017–27.6.2018 väliseksi ajaksi.
Kokouskutsu ja asialista on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille 8.5.2018.
KL 7:4
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.
Päätösehdotus:
Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Päätös:
Varsinaisista valtuutetuista olivat poissa Sirpa Hovila, Minna Nissilä ja Santra
Rauhaniemi. Hovilan tilalla kokoukseen osallistui varavaltuutettu Eija Eloranta.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOSTA PÄÄTTÄMINEN
Kv 2 §
Kirkkojärjestys 7:6
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole
määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Kirkkovaltuuston työjärjestys, 4 §:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Kirkkolaki 25:3
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston päätökset, seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeva päätös sekä niitä koskevat valitus- ja alistusviranomaisten
päätökset on, jollei niitä tämän lain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä
salassa, saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Päätösehdotus:
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Leena Vehmas ja Anne Ylitalo.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.5.2018 – 27.6.2018.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOKOUKSEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kv 3 §
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §, 1 mom:
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuustolle etukäteen lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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TILINPÄÄTÖS 2017

Kn 21 § / 22.3.2018
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätös kootaan tasekirjaan.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös annetaan viipymättä tilintarkastajalle.
Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun
mennessä.
Talousarvio vuodelle 2017 oli alijäämäinen 100 500 €. Toteutunut tilinpäätös on
ylijäämäinen 116 765,19 €.
Käyttötalouden toimintatuottoja kertyi talousarvioon verrattuna 76,7 %. Euroissa
tulojen alitus oli 25 060 €. Toimintakulujen toteutuma oli 92,3 % ja alitus talousarvioon nähden 105 795 €.
Kirkollisverotuloja kertyi 1 324 894 €. Valtionrahoituksen osuus oli 122 457 €. Kirkollisveron tuotto nousi edellisestä vuodesta 38 450 €. Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi talousarvioon verrattuna 70 837 € arvioitua enemmän.
Tammelan seurakunnan omavaraisuusaste oli vuoden 2017 lopussa 90,9 %. Lainoja ei seurakunnalla ole. Seurakunnan väkiluku oli 5 203 kun se vuotta aiemmin
oli 5 360. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 84,5 %.
Esityslistan liitteenä on tasekirja, liite 1.

Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen liitteen nro 1 mukaisena, allekirjoittaa
sen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 ylijäämä 116 765,19 €
kirjataan yli/alijäämätilille.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se saatuaan tilintarkastajan
lausunnon, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.
Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa talouspäällikön tekemään tilinpäätösasiakirjaan
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mahdollisia teknisiä korjauksia.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________________________________________________

Kv 4 §
Esityslistan liitteinä ovat tasekirja vuodelta 2017, liite 1 ja tilintarkastuskertomus
vuodelta 2017, liite 2.

Päätösehdotus, kirkkoneuvosto:
Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2017 ylijäämä 116 765,19 € kirjataan yli/alijäämätilille.
Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että vuoden 2017 ylijäämä 116 765,19 €
kirjataan yli/alijäämätilille.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Susanna Peltonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 18.33.
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SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Kn 40 § / 3.5.2018
Kirkon vaalijärjestyksessä 2 luku 1 § (4 §) sanotaan: ”Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona
seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.”
Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2018 mennessä (KVJ 2:4,1). Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä
monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä
olla vähintään viisi. Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä kuin
laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai
muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta
täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4)
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). Muutoksen myötä kirkkoherra ei enää ole pakollinen vaalilautakunnan jäsen.

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kv 5 §
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Päätösehdotus, kirkkoneuvosto:
Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan.
Käsittely:
Kokous keskeytettiin neuvottelutaukojen ajaksi klo 19.03–19.08, 19.14–19.16 ja
19.18–19.24.

Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan:
Varsinaiset jäsenet:
Martti Pura, puheenjohtaja
Leena Erkkilä
Saara Pohjola
Keijo Virtanen
Katariina Yrjölä
Varajäsenet kutsumajärjestyksessä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Katriina Liinaharja-Laurila
Leena Vehmas
Sirkka Siikonen
Vuokko Ylitalo
Asta Heinonen
Sauli Alitalo
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TALOUDEN TOTEUTUMA
Kn 41 § / 3.5.2018
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talouden toteutumasta raportoidaan kirkkoneuvostolle vähintään kolme kertaa vuodessa ja kirkkovaltuustolle
valtuuston kokousten yhteydessä.
Käyttötalousosan toteuma kolmen kuukauden perusteella on kokonaisuudessaan pääosin talousarvion mukainen.
Verotulojen toteutuma on alkuvuoden osalta selvästi talousarviota parempi. Vuoden 2018 talousarviossa varauduttiin verotulojen laskuun. Vuoden 2017 loppuvuoden verotulojen toteutuma oli kuitenkin selvästi odotettua suurempi, joten
vuoden 2018 talousarviossa oleva verotuloarvio on 9,4 prosenttia viime vuoden
lopullista toteutumaa pienempi.
Verotuloja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 5,4 prosenttia enemmän
kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun tilanteen mukaan lisäystä on 5,1 prosenttia. Verotulojen kehitys ei tule koko vuoden osalta jatkumaan yhtä hyvänä. Talousarvio
ylittynee kuitenkin selvästi.
Seurakunnan jäsenmäärä oli maaliskuun lopussa 5 188. Laskua vuoden alusta
on 15.
Esityslistan liitteinä ovat tuloslaskelma (liite 3) ja toteutumavertailu tulosalueittain
(liite 4).
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.
Toteutuma viedään tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________________________________________________
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Päätösehdotus, kirkkoneuvosto:
Kirkkovaltuusto merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT

Kv 7 §
Ei ollut muita asioita.

MUUTOKSENHAKUMENETTELY JA VALITUSOSOITUS
Kv 8 §
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto antaa muutoksenhakuohjeet.
Päätös:
Kirkkovaltuusto antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kv 9 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.
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