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Aika
ke 18.6.2014 klo 18.00- 18.50
Paikka
srk-talo
Läsnä Poissa
puheenjohtaja
Karhu Miira
x
varapuheenjohtaja Heinonen Esa-Matias
x
jäsenet
Hakala Veikko
x
Hangassalo Satu
x
Huhtala Anne
x
Jouppi Mauno
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Koivusalo Päivi
x
Korvola Marja-Leena
x
Nikula Marja
x
Nuuja Aulis
x
Ojala Heikki
x
Pollari Väinö
x
Romu Antti
x
Silvennoinen Iris
x
Tiitinen Ullamaija
x
Uusihaka Arto
x
Vaismaa Marja
x
Yliviitala Johanna
x
Soini Tarja
x
neuvoston pj
Artturi Kivineva
x
neuvoston jäsenet Hölsö Mauno
x
Leskelä Juhani
x
Saari Sami
x
Sundvall Pauliina
x
Petäjä Esko
x
talouspäällikkö
Raunio Raili
x
Asiat
Pykälät
1-10
Allekirjoitukset

Pöytäkirja
tarkastettu

Pöytäkirja
nähtävillä

_____________________
Miira Karhu
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2014

_______________________
Raili Raunio
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2014

_____________________
Veikko Hakala

_______________________
Anne Huhtala

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla
___ / ___ - ___ / ___ 2014

______________________
ilmoitustaulun hoitaja / kirkkoherra
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouksen koollekutsumisesta säädetään
kirkkojärjestyksen 8:5 §:ssä. 5 § 1 mom:n mukaisesti
kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä
ollessaan
varapuheenjohtaja.
Jos
varapuheenjohtajakin on estynyt, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu
kirkkoneuvoston puheenjohtaja koolle ja kokouksen avaa ja
johtaa puhetta siihen saakka kunnes puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu iältään vanhin valtuutettu.
Kirkkovaltuuston kokouskutsusta sanotaan KJ 8:5,2:ssa ”
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”.
Edellämainitun 5 §:n 3 mom. käsittelee asian kiireelliseksi
julistamista ja 4 mom. siirtämistä.
Voimassa olevan Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita kirkkovaltuustolle
esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen
esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä
asiasta
ja
kirkkoneuvoston
ehdotus
kirkkovaltuuston
päätökseksi. Edellämainittu on toimitettava vähintään 3 päivää
ennen kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään kirkkolain
7:4,1:ssa, jossa sanotaan: ”seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla”.
KIRKKONEUVOSTO:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KIRKKOVALTUUSTO:
Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto
toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Hyväksytään esityslistan mukaisena.
KIRKKOVALTUUSTO:
Ehdotus hyväksyttiin.
4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALITSEMINEN, TARKASTUKSEN AJANKOHTA JA NÄHTÄVILLÄPIDON
TOTEAMINEN
Pöytäkirjan tarkistamisesta määrätään KJ 7:6 §:ssä, jossa
sanotaan 2 mom:ssa, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai
johtosäännössä. Kirkkovaltuuston työjärjestyksessä 4 §:ssä
sanotaan,
että
kirkkovaltuusto
valitsee
kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan nähtävilläpitämisestä säädetään kirkkolain 25:3
§:ssä, jossa mainitaan, että pöytäkirja on saatettava
seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleistiedoksi panemalla
päätökset ja ilmoitus julki seurakunnan ilmoitustaululle. Tämä
koskee niitä päätöksiä, joita ei ole pidettävä salassa tai
alistettava.
KJ 23:2,1 kuulutus nähtävilläolosta on pantava julki
seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.
Pöytäkirjan
tarkastamisessa
on
ollut käytäntö,
että
aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Tarkastus tapahtuu heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston
aukioloaikana 23.6.-23.7.2014.
KIRKKONEUVOSTO:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Hyväksytään pöytäkirjan
tarkastus ja nähtävilläpito edellä esitetyllä tavalla. Samalla
päätetään, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
KIRKKOVALTUUSTO:
Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko
Hakala ja Anne Huhtala.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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5§
TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
VUODELTA 2013
Liite 1.erillinen kertomus.
Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittavat tilinpäätös,
johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa
yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto (KJ 15:9).
Oheisena on vuoden 2013 tilinpäätösmateriaalia
- toimintakertomus 2013, jossa on työmuotojen
toimintakertomukset,
- tasekirja, joka sisältää talousarvion toteutumisvertailun,
tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.
Talouspäällikön ehdotus:
Päätettäneen esittää, että kirkkoneuvosto
- käsittelee toimintakertomuksen 2013 sekä työmuotojen
toimintakertomukset ja liittää ne tilinpäätökseen seurakunnan
toiminnan kuvauksena ja arviointina,
- käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja päättää lähettää
sen tilintarkastajille ja
- esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 120.768,43
euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto esittänee, että neuvosto
jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää
valtuustolle, että kirkkovaltuusto käsittelee ja vahvistaa vuoden
2013 tilinpäätöksen.
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Käytiin läpi ja tehtiin joitain muutoksia.
Talouspäällikkö esittää jaoston valmistelun pohjalta, että
kirkkoneuvosto
- käsittelee toimintakertomuksen 2013 sekä työmuotojen
toimintakertomukset ja liittää ne tilinpäätökseen seurakunnan
toiminnan kuvauksena ja arviointina,
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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- käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja päättää lähettää
sen tilintarkastajille ja
- esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 120.768,43
euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
Talouspäällikkö esittää jaoston valmistelun pohjalta, että
kirkkoneuvosto jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi ja esittää valtuustolle, että kirkkovaltuusto
käsittelee ja vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen.
Lisätty alustava sisäistä valvontaa koskeva kohta loppuun
sivuille 49-50.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Käytiin läpi ja tehtiin joitain muutoksia.
Todettiin, että
- verotulot kasvoivat. 12000 € osuus kasvusta johtuu
verotilitysten muutoksista, joissa muun muassa yksi erä
aikaistui vuoden 2014 tammikuulta vuoden 2013
joulukuulle. Lisäksi vuoden 2012 tilitysten joko-osuutta
tarkistettiin seurakunnille positiiviseen suuntaan
takautuvasti vuoden 2013 puolella. Vuonna 2014 on
odotettavissa verotilitysten aleneminen vuoteen 2013
verrattuna.
- jos eliminoidaan em. verotulomuutos +12.000 € ja
puunmyyntitulo +120000 € ja satunnaiset tulot +30.000 €
pois, olisi ns. ”normaalivuoden” tulos ollut - 42.000 €
Kirkkoneuvosto
- hyväksyi toimintakertomuksen 2013 sekä työmuotojen
toimintakertomukset ja liitti ne tilinpäätökseen seurakunnan
toiminnan kuvauksena ja arviointina,
- hyväksyi tilinpäätöksen, allekirjoitti sen ja päätti lähettää sen
tilintarkastajille ja
- esitti kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 120768,43
euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
Kirkkoneuvosto jätti tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi ja esittää valtuustolle, että kirkkovaltuusto
käsittelee ja vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen.
Tilinpäätöksen vuosikate on 190.528,67 € ja tilikauden tulos
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Esityslista
Pöytäkirja
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osoittaa poistojen jälkeen ylijäämää 120.768,43 €. Vuoden
2013 ylijäämä ehdotetaan laitettavaksi Muussa omassa
pääomassa sijaitsevaan Edellisten vuosien ylijäämä –tilille.
Viime vuosina tulokset ovat olleet v. 2004 oli -35.000 € ja v.
2005 oli -22.000 € ja v. 2006 +35032 € ja v. 2007 oli +38038,66
€ v. 2008 oli +84510 € ja v. 2009 oli +48562 €., v. 2010
-108.517,60 € , v. 2011 -75612,66 €, v. 2012 -84730,67 €.
Tilintarkastajien 2.5.2014 antama kertomus liitteen lopussa.
Liitteenä myös tarkempi erittely menoista ja tuloista verrattuna
vuoteen 2012. Liite 2.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston
tilipäätöksen.

ehdotus:

Kirkkovaltuusto

hyväksyy

Kirkkovaltuuston päätös: Keskusteltiin monista kohdista.
Kirkkovaltuusto
hyväksyi
vuoden
2013
tilipäätöksen,
toimintakertomuksen ja tasekirjan.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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6§
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2013
NEUVOSTO:
Neuvosto antoi tili- ja vastuuvapauden myöntämisen valtuuston
käsiteltäväksi.
Isonkyrön seurakunnan tilintarkastajat ovat saaneet
tilintarkastuksen vuodelta 2012 päätökseen.
Tilintarkastuskertomus oheisena vuosikertomuksen lopussa
(liite 1).
Tilintarkastajat esittävät vastuuvapauden myöntämistä
seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto päätti myöntää
vastuuvapauden. Talouspäällikkö
Raili Raunio
poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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Pöytäkirja
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7§
LISÄTALOUSARVIOON MÄÄRÄRAHA SRK-TALON LÄMMITYSKATTILAN
UUSIMISEKSI
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Ehdotetaan 30.000 € määrärahaa tarkoitukseen.
Hannu Lintala lähettämässä tarjouspyyntöjä srk-talon kattilan
vaihdosta liitteen mukaisesti seuraaville. Liite 3.
- LVI-Työ S.Keisanen Isokyrö
- Isonkyrön LVIS oy
- LVI- Saari Ylistaro
- Kyrönmaan LVI Laihia
- Udelius Laihia
- Putkiliike Vipusenapu Tervajoki
TALOUDELLINEN JAOSTO:
Ehdotetaan neuvostolle ja edelleen valtuustolle, että varataan
30.000 € määrärahaa tarkoitukseen.
Hyväksyttiin Hannu Lintalan tekemä tarjouspyyntö ja urakoitsijat
joille tarjouspyyntö lähetetään.
Juhani Leskelä jääväsi itsensä eikä osallistunut asian
käsittelyyn.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
Juhani Leskelä jääväsi itsensä eikä osallistunut asian
käsittelyyn.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston
lisämäärärahan.

ehdotus:

Kirkkovaltuusto

hyväksyy

Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi 30.000 €:n
lisämäärärahan.
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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8§
ILMOITUSASIOITA
1.
TÄYDENNETTY JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA
KEVÄT-KESÄ 2014
Ohessa liitteenä 4 on päivitetty ja täydennetty
jumalanpalvelussuunnitelma pääkirkon loppukeväälle ja Vanhan
kirkon kesäkaudelle.

2.
PIISPANTARKASTUS ISONKYRÖN SEURAKUNNASSA
2015
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli tiedotti, että Isonkyrön
seurakunnassa tulee olemaan piispantarkastus 28.-30.8.2015.

3.

MENOT JA TULOT ALKUVUOSI 2014

Liitteenä. Liite 5.
4.

TILINTARKASTAJAT

Tiedoksi, että Tuula Kupari lopettaa tilintarkastajana tähän 2013
tarkastukseen eikä jatka enää vuotta 2014.
Seuraavassa valtuuston päätös 1.2.2011 valinnasta.
”Valtuusto valitsi tilintarkastajiksi entiset tilintarkastajat
jatkamaan vuosiksi 2011-14.
Tilintarkastajiksi valittiin HTM Tuula Kupari, HTM Juha Kiltilä ja
JHTT Esko Säilä.
Mikäli tarvitaan mahdollisia varajäseniä, pyydetään heitä Esko
Säilän työyhteisön KPMG:n kautta.”
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää merkitä
asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §
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Kirkkovaltuuston päätös:
Merkittiin tiedoksi.
9§
ALOITTEET
-

-

-

10 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
EHDOTUS:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen
valitusosoituksen (liite 9) ja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

