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§:t 15 – 22

kirkkoherra
talouspäällikkö

Allekirjoitukset
Maija-Stiina Rahkonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Tammela 27.5.2015

Susanna Peltonen
Nähtävilläolo

Jukka Girén
pöytäkirjanpitäjä

Kirkkoherranvirasto 1.6. – 1.7.2015

Teijo Peltola
kirkkoherra

Veli-Matti Pura
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kv 15 §
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 13.-24.5.2015 väliseksi ajaksi.
Kokouskutsu ja asialista on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille
13.5.2015.
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:
Toimitetussa nimenhuudossa varsinaisista jäsenistä olivat poissa
Sirpa Hovila, Kauko Kenttä, Minna Nissilä ja Johan Simola. Hovilan
tilalla kokoukseen osallistui Margit Ranttila ja Kentän tilalla Jyri
Kaunisto.
Kirkkovaltuuston kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk
Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
24.5.2015

Sivu 16

_____________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOSTA PÄÄTTÄMINEN
Kv 16 §
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 Minna Nissilä ja
Susanna Peltonen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 1.6.- 1.7.2015.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Peltonen ja Veli-Matti Pura.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 1.6.- 1.7.2015.
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KOKOUKSEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kv 17 §
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §, 1 mom:
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen
ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuustolle etukäteen lähetetty
kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk
Kn

Kv

esityslista

hyväksytään

TAMMELAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
24.5.2015

Sivu 18

_____________________________________________________________________

TILINPÄÄTÖS 2014
Kn 18 § / 26.3.2015
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 on koottu 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.
Liitteenä tasekirja 2014, liite nro 1.
Talousarvio vuodelle 2014 oli alijäämäinen 214 227 €. Toteutunut tilinpäätös on
ylijäämäinen 82 801,52 €.
Käyttötalouden toimintatuottoja kertyi talousarvioon verrattuna 112,3 %. Euroissa
tulojen ylitys oli 8.148,29. Toimintakulujen toteutuma oli 88,7 % ja alitus
talousarvioon nähden 154.765,86 €.
Kirkollisverotuloja kertyi 1 298 682,84 € ja yhteisöverotuloja 116 178,84 €.
Verotuloja kertyi talousarvioon verrattuna 96 061,68 € arvioitua enemmän.
Tammelan seurakunnan omavaraisuusaste oli vuoden 2014 lopussa 94,8 %.
Lainoja ei seurakunnalla ole. Seurakunnan väkiluku oli 5 582 kun se vuotta aiemmin
oli 5 706. Kirkkoon kuulumisprosentti on 87,3 %.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös on osana seurakunnan tilinpäätöstä. Hautainhoitorahastosta on laadittu erikseen tuloslaskelma, joka osoittaa alijäämää 4 309,66 €.
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen liitteen nro 1 mukaisena, allekirjoittaa sen
sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 ylijäämä 82 801,52 €
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 18 §

Tasekirja on liitteenä 1 ja tilintarkastuskertomus on liitteenä 2.

Päätösehdotus, kirkkoneuvosto:
Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2014 ylijäämä 82 801,52 € kirjataan
yli/alijäämätilille.
Kirkkoneuvosto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että vuoden 2014 ylijäämä 82 801,52 €
kirjataan yli/alijäämätilille.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.
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TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015–2018
Kn 31 § / 23.4.2015
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai
yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja
talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden
varatilitarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla
JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kirkkojärjestykseen ei ole
tullut muutosta sitten viime vaalien.
Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen valmisteilla muutos
Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja
laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Useita lakeja muutettaisiin niitä
vastaaviksi. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen pääpiirteissään
muuttamattomana 12.3.2015.
Lait tulevat voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla
kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja
seurakuntayhtymissä tultaisiin 1.1.2016 noudattamaan lakia julkishallinnon ja talouden
tilintarkastuksesta.
Muutosesitykset
on
tarkoitus
käsitellä
kirkolliskokouksessa toukokuussa 2015.
Ehdotetut muutokset tarkoittavat sitä, että vuodesta 2016 alkaen seurakuntien
tilintarkastajana voisivat toimia vain JHTT – tilintarkastajat ja JHTT – yhteisöt. Siksi
valtuustokaudelle 2015–2016 on syytä valita tilintarkastajaksi JHTT – yhteisö.
Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoukset viideltä JHTT – tilintarkastusyhteisöltä.
Tarjousten jättöaika päättyy 23.4.2015 klo 15.00.
Tarjouspyyntö on liitteenä 1.

Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
tilintarkastajan valtuustokaudelle 2015–2018.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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Kv 19 §
Talouspäällikkö on laatinut yhteenvedon saapuneista tilintarkastustarjouksista.
Tarjouspyyntö on liitteenä 3 ja tarjousten vertailu liitteenä 4.
Päätösehdotus, kirkkoneuvosto:
Kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajan valtuustokaudelle 2015–2018.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle
2015 - 2018 Helkiö Audit Oy:n vastuullisena tilintarkastajana JHTT, CIA Martin
Slotte.

MUUT ASIAT
Kv 20 §
Muita asioita ei ollut.

MUUTOKSENHAKUMENETTELY JA VALITUSOSOITUS
Kv 21 §
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto antaa muutoksenhakuohjeet.
Päätös:
Kirkkovaltuusto antoi liitteen nro 5 mukaisen valitusosoituksen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kv 22 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10.
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