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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi edellisen sunnuntain epistolatekstin,
Jesajan kirjan neljännestä luvusta. Laulettiin virsi 498.
16 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
17 §
ESTEITTEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Suoritetaan nimenhuuto, käsitellään valtuutettujen esteet ja
päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin valtuutettujen Essi Ervasti, Anni
Lyytikäinen, Heikki Mattila, Maija Tahkola ja Mirja Voutilainen esteet.
Hyväksyttiin varahenkilöiden Kerttu Hannilan osallistuminen valtuutettu
Anni Lyytikäisen varajäsenenä, Pia Hanskin osallistuminen valtuutettu
Essi Ervastin varajäsenenä, Keijo Kaikkosen osallistuminen valtuutettu
Mirja Voutilaisen varajäsenenä ja Ritva Rundgrenin osallistuminen
valtuutettu Heikki Mattilan varajäsenenä.
18 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet
nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 30.4.–7.5.2015
Kokouskutsut valtuutetuille on lähetetty 29.4.2015
Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:5 §:n ja
kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaisesti laillisesti koolle
kutsuttu ja että se jäsenmäärältään on KL 7:4 §:n mukaan
päätösvaltainen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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Kirkkovaltuuston päätös: todettiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa
19 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja päättää,
että pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 12.5.–11.6.2015 klo 9.00 (1.6. alkaen 10.00)–
15.00.
Kirkkovaltuuston päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sisko Holma
ja Taavi Jarva. Pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtäville 12.5.–
11.6.2015 ajan kirkkoherranvirastossa.
20 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Lisättiin tiedoksiantoihin syksyn
valtuustoseminaarin päivämäärä sekä yksi puheenvuoro. Hyväksyttiin
työjärjestys lisäyksillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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21 §
VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS, LIITE 2
valmistelija: talousjohtaja
KN 25 §/2015:
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5.§:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat
päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2014 hallinnon ja kirjanpidon
teknisen tarkastuksen 9.2.2015 ja 13.3.2015. Tasekirja-aineiston
tarkastus suoritetaan 10.4.2015. Kirkkoneuvoston tilinpäätöskokouksen
jälkeen allekirjoitettu tasekirja tilinpäätöstietoineen annetaan
tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista varten.
Tilinpäätöksen toiminnallisen osan kirkkoneuvostolle esittelee
kirkkoherra ja taloudellisen osan talousjohtaja. Kirkkovaltuuston
kokouksessa 7.5.2015 toimintakertomusta ovat esittelemässä
kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi myös työalojen lähiesimiehet.
Seurakunnan verotulot vuonna 2014 olivat yhteensä 3 334 906 €.
Talousarviossa verotulokertymäksi oli arvioitu 3 435 000 €. Vähennystä
vuoden 2013 toteutuneeseen verotulokertymään oli 153 771 €.
Kirkollisverotulojen määrä väheni 5,4 % ja yhteisöverojen kasvoi 10,1 %.
Yhteensä verotulot vähenivät 4,5 % vuoteen 2013 verrattuna.
Kirkollisverot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista
koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Lopullinen vuosittainen
verotulon määrä selviää verotuksen valmistuttua kunkin vuoden
lokakuun lopussa. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvassa olevan
vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta.
Talousjohtajan laatima verotuloennuste seurasi hyvin tilitysten määrää
joulukuuhun asti, jolloin verottaja 4.12.2014 ilmoitti, että verovuoden
2014 tilitysten jako-osuutta tarkistetaan joulukuun tilityksen yhteydessä
3,11 %:iin takautuvasti helmi-marraskuun osalta. Helmi-marraskuussa
suoritetuissa tilityksissä oli käytetty vuoden alussa verottajan arvioimaa
3,18 % osuutta. Tarkistuksen johdosta seurakunnilta perittiin joulukuun
verotilityksen yhteydessä yhteensä 19 miljoonaa euroa alkuvuonna
tilitettyjä veroja takaisin. Kempeleen seurakunnan joulukuun tilitys oli
142 176 € pienempi kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana.
Verovuoden 2013 jako-osuus oli 3,25 %.
Suomen ev.lut. kirkon osuus yhteisöverosta määräytyy verontilityslain
(532/1998) mukaisesti. Vuonna 2014 jako-osuutta korotettiin
vastaamaan yhteisöveron verokannan alenemisesta johtuvaa
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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verotuoton alenemaa. Vuonna 2014 jako-osuus oli 2,81 % ja vuonna
2013 2,35 %.
Kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot vähenivät yhteensä 2,2 % ja
yhteisöverot kasvoivat yhteensä 10,3 %. Kaikkien seurakuntien
verotulot vähenivät yhteensä 0,9 % vuoteen 2013 verrattuna.
Toimintatuottoja seurakunnalle kertyi yhteensä 175 435 €, vähennystä
vuoteen 2013 verrattuna 0,7 %. Talousarviossa toimintatuottojen
määräksi oli arvioitu 161 750 €, eroa toteutumaan 13 685 €.
Toimintakulujen määrä oli 3 052 648 €, kasvua vuoteen 2013 verrattuna
2,5 %. Talousarviossa toimintakulujen määräksi oli arvioitu 3 077 307 €,
eroa toteutumaan 24 659 €.
Käyttötalouden toimintakate tilinpäätöksessä on – 2 877 214 € ja
vuosikate 172 663 €.
Suunnitelman mukaiset poistot tehtiin täysimääräisinä, 267 931 €
(vuonna 2013 poistojen määrä oli 235 423 €). Vuosikatteen osuus
poistoista on 64,4 %.
Tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta
osoittaa alijäämää 95 268,26 €.
Vuonna 2014 investointeihin käytettiin yhteensä 1 123 224 €.
Kokkokankaan hautausmaahankkeen ensimmäisen vaiheen toteutus
valmistui asetetun aikataulun puitteissa syyskuun loppuun mennessä.
Lisäksi
toteutettiin
Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen
suurtalouskeittiön pesulinjaston uusintaremontti.
Seurakunnalla on käytössään 1 000 000 €:n käyttötililimiitti, josta
käytössä vuoden loppuun mennessä oli 822 705 €.
Seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä vuoden lopussa oli 11 pv.
Seurakunnan
omavaraisuusaste,
joka
mittaa
seurakunnan
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista
pitkällä aikavälillä on 86,4 %.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 2 655,68 € ylijäämää ja
taseen
loppusumma
on
20 823,89
€.
Vuonna
2013
hautainhoitorahaston tilinpäätös osoitti alijäämää 836,76 €. Vuoden
2013 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kirkkoneuvosto antoi
talousjohtajalle tehtäväksi valmistella hoitohautojen hoitaminen
kesäkaudesta 2014 alkaen niin, että hautainhoitorahastoon kohdistuvaa
kulurakennetta saataisiin pienennettyä (KJ 15:6). Tässä onnistuttiin
muuttamalla hoitohautoihin kohdistettu ulkoinen hoitopalvelusopimus
seurakunnan omaksi toiminnaksi. Vuoden 2015 kesäkauden aikana
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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hoitohautojen hoito suoritetaan edelleen omana työnä. Vuoden 2016
osalta tulee harkittavaksi, kuinka seurakunnan hoitohautojen hoito
toteutetaan kesäkaudesta 2016 eteenpäin ja mitä tämä vaikuttaa
hautainhoitorahaston tulo- ja kulurakenteeseen ja sitä kautta
hoitohautahinnastoon.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5.§:n mukaan kirkkoneuvosto tekee
tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman
osoittamaa tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen
muutoksia.
Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä vapaaehtoisiin
varauksiin (yleisimmin investointivaraus), rahastoihin tai edellisten
tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2014 KJ 15:5 mukaisesti ja
jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista
varten.
2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään 10.4.2015 tilintarkastuksen
yhteydessä mahdollisesti esille tulevat tasekirjaan tehtävät tekniset
korjaukset, jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen.
3. esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:


siirretään seurakunnan vuoden 2014 tilikauden alijäämä
95 268,26 € taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien
ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen
edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämä osoittaa ylijäämää
2 446 838,81 €.
 koska tilikauden tulos on negatiivinen, on kirkkoneuvosto
tehnyt toimintakertomuksessa selkoa seurakunnan talouden
tasapainottamisesta tilikaudella 2015 (KJ 15:6)

4. esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:


Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______

siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 2 655,68 €
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten
tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron
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jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämätili osoittaa
ylijäämää 2 195,99 €.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
--KV 7.5.2015:

Esitys (kirkkoneuvosto):
1. esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:


siirretään seurakunnan vuoden 2014 tilikauden alijäämä
95 268,26 € taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien
ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen
edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämä osoittaa ylijäämää
2 446 838,81 €.
 koska tilikauden tulos on negatiivinen, on kirkkoneuvosto
tehnyt toimintakertomuksessa selkoa seurakunnan talouden
tasapainottamisesta tilikaudella 2015 (KJ 15:6)

2. esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:


siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 2 655,68 €
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten
tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron
jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämätili osoittaa
ylijäämää 2 195,99 €.

Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan

Merk. tiimiesimiehet poistuivat kokouksesta klo 19.21.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: toimintakertomus toimitetaan kunnan pääkirjastoon ja
toimitetaan työmuodoille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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22 §
LÄHETYSTYÖN NIMIKKOSOPIMUKSET: SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUSOPIMUKSEN
KANNATUSTAVOITTEIDEN KORJAAMINEN
Lähetystyön jk 7 §/2015: Esitys (Minna Sorvala):
Lähetystyön johtokunnan kokouksessa 2/2014 päätettiin uuden
palvelusopimuksen solmimisesta Suomen Lähetysseuran kanssa.
Sopimuksen kokonaistavoite on 22 000 euroa. Johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle, että:
1. Kambodzhan vammaisten lasten tukemiseen kerättävät varat
muutetaan tulevaksi seurakunnan vapaaehtoisesta kannatuksesta
(myyjäiset, lounaat ym.) talousarviomäärärahojen sijaan, koska
kohdetta tukevan ulkoministeriön linjaus on se, että
omavastuuosuuteen ei voi käyttää verovaroja.
2. Suomen lähetysseuran palvelusopimuksen kannatustavoitteet
korjataan em. syystä seuraavasti:
Talousarviotuki:
Mikko Pyhtilä, Tansania
Pia Pyhtilä, Tansania
Taiwan, radio- ja opetustyö
Yhteensä

8000 €
8000 €
6000 €
22000 €

Vapaaehtoisella kannatuksella kerätty tuki:
Kambodzhan vammaisten lasten yhteisöpohjainen tuki 3000 €
Päätös: hyväksyttiin.
---KN 46 §/2015:

Esitys (khra): kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle korjata
Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen kannatustavoitteita
lähetystyön johtokunnan esityksen mukaisesti.
Päätös: hyväksyttiin.

---KV 7.5. 2015:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto korjaa Suomen Lähetysseuran
palvelusopimuksen kannatustavoitteita lähetystyön johtokunnan
esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk lähetetään Suomen Lähetysseuralle
palvelusopimuksen päivittämiseksi, minkä jälkeen sopimus
allekirjoitetaan seurakunnassa

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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23 §
TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015–2018, LIITE
3
KN 50§/2015:
valmistelija: talousjohtaja
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 pykälän mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja
talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja
yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja
tilintarkastusyhteisön
tulee
olla
JHTT-,
KHTtai
HTMtilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastusyhteisön
on
määrättävä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on valmisteilla muutos. Eduskunnalle
on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla
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.
Ehdotetussa laissa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta on
useita viittauksia tilintarkastuslakiin. Muun muassa tilintarkastajan
määritelmä ja tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskeva
sääntely on tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain
(nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTT-tilintarkastaja ja JHTTyhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja
JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle
Tilintarkastuvalvonnalle.
Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa tulisi 1.1.2016 lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia
edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö.
Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai
HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi jatkaa 1.1.2016 jälkeen seurakunnan
tilintarkastajina. Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan
ennakoida valitsemalla valtuustokaudelle 2015–2018 tilintarkastajaksi
JHTT-tilintarkastaja tai -yhteisö.
Seurakuntamme on Kirkon palvelukeskuksen (jatkossa Kipa) asiakasseurakunta. Kipa tuottaa valtakunnallisesti talous- ja palkkahallinnon
palveluja ja tarjoaa näihin liittyvän järjestelmäinfrastruktuurin seurakuntatalouksille ja Kirkon keskusrahastolle. Kipan päätoimipiste on
Oulussa ja ruotsinkielisiä palveluita tuottava toimipiste on Porvoossa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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Kipan palvelutuotanto sisältää osto- ja myyntilaskujen sekä käyttöomaisuus- ja pääkirjanpidon prosessit, ja lisäksi palkkahallinnon sekä maksuliikenteen prosessin. Palvelutuotannon näkökulmasta keskeisimmät
tietojärjestelmät ovat SAP (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, matkaja kululaskut), Populus (palkanlaskenta) sekä Basware (maksuliikenne).
Kipa tulee tarjoamaan asiakasorganisaatioidensa ja näiden tilintarkastajien käyttöön ISAE 3402 -standardin mukaisen varmennuslausunnon, jonka tarkoituksena on osoittaa, että Kipan valvontaympäristö sekä palvelutuotannon kontrollit vastaavat asiakkaiden
sisäisen valvonnan ja taloudellisen raportoinnin vaatimuksia.
Varmennuslausunto tulee kattamaan tulojen ja menojen käsittelyn,
käyttöomaisuus- ja pääkirjanpidon, palkkahallinnon prosessin, maksuliikenneprosessin sekä näihin liittyvät yleiseen tietoturvaan ja
järjestelmäympäristöön liittyvät kontrollit.
Ensimmäisessä vaiheessa Kipa tulee hankkimaan kolmannen,
riippumattoman osapuolen toteuttaman ISAE 3402, tyyppi 1 lausunnon, joka sisältää prosessi- ja järjestelmäkontrollien kuvauksen
sekä arvion kontrollien käyttöönotosta. Seuraavassa vaiheessa Kipa
tulee tarjoamaan asiakkailleen ISAE 3402, tyyppi 2 -lausunnon, joka
sisältää edellisen lisäksi riippumattoman arvioinnin kontrolliympäristön
sekä yksittäisten kontrollien toimivuudesta ajanjaksolla 1.1.–
31.12.2015. Jatkossa, ISAE 3402, tyyppi 2 -lausunto tullaan hankkimaan
tilikausittain.
Kaudella 2011-2014 seurakunnan tilintarkastajana on toiminut Aarne
Pohjolan JHTT, HTM, KLT ja varatilintarkastajana JHTT Paula HellénToivanen.
Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348)
mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden
aikana yhteensä alle 30 000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakuntataloudella ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain
mukaan.
Talousjohtaja on pyytänyt tarkastustarjouksen niin että kutakin
toimintavuotta kohden on arvioitu tarvittavan neljä tarkastuspäivää
sekä sen lisäksi Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastuskerta toukokesäkuussa. Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella.
Tarjoukseen on pyydetty tarkastushinnan lisäksi erittelemään
- tilintarkastajan tarkastustyöhön oikeuttava tutkinto ja sen
suoritusvuosi ja alan työkokemuksen määrä
- varatilintarkastajan nimi, ammattitutkinto ja auktorisoinnit sekä
alan työkokemuksen määrä
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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miten laadunvalvonta on järjestetty ja miten sen toimivuutta
valvotaan
lyhyt kuvaus erityisosaamisesta
referenssiluettelo seurakuntatalouksien tarkastamisesta neljän
viimeksi kuluneen vuoden aikana
lyhyt selvitys tarkastuksen raportointitavasta seurakunnalle

Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä tarvittaessa annettu
tarjous ja määrätä asia uudelleen valmisteltavaksi.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
seurakunnan tilintarkastajaksi Aarne Pohjolan JHTT, HTM, KLT ja varatilintarkastajaksi JHTT Paula Hellén-Toivasen vuosille 2015–2018. Tarjous on esityksen liitteenä.
Uuden lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla
hyväksytty JHTT-tilintarkastaja voi jatkaa toimintaansa seurakunnan
tilintarkastajana edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja rekisteröityy
määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastuvalvonnalle.
Valitun tilintarkastajan rekisteröitymisajankohta annetaan tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
----KV 7.5.2015:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan
tilintarkastajaksi Aarne Pohjolan JHTT, HTM, KLT ja varatilintarkastajaksi JHTT Paula Hellén-Toivasen vuosille 2015–2018. Tarjous on esityksen liitteenä.
Uuden lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla
hyväksytty JHTT-tilintarkastaja voi jatkaa toimintaansa seurakunnan
tilintarkastajana edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastuvalvonnalle. Valitun
tilintarkastajan rekisteröitymisajankohta annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk lähetetään valituille henkilöille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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24 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, LIITE 4
KN 52 §/2015:
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilintarkastaja on 10.4.2015 antanut tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2014 hallinnosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (liite). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään
seurakunnan arkistossa.
Tilintarkastaja esittää
1) tilinpäätöksen hyväksymistä;
2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi;
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset;
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.–31.12.2014.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaan.
--KV 7.5.2015 :

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi;
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset;
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.–31.12.2014.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaisesti
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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25 §
KIRKOLLISVERON TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016
KN 53 §/2015:
valmistelija: talousjohtaja
Kirkkolain 15:2 mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
tuloveroprosentti säilytetään 1,45 prosentissa vuonna 2016.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
--KV 7.5.2015:
Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto päättää, että seurakunnan
tuloveroprosentti säilytetään 1,45 prosentissa vuonna 2016.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: veroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle marraskuun
17. pvään mennessä 2015 tai muuhun verohallinnon antamaan
päivämäärään mennessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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26 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
1. Syksyn kirkkovaltuuston kokous: 17.12.2015
2. Syksyn valtuustoseminaari pidetään 3.10.2015 Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa kirkkohallituksen Kohtaamisen kirkko toiminnan suunnan pohjalta.
3. Rita Kumpulaisen kiitos-/kommenttipuheenvuoro pidetyn
piispantarkastuksen ja hautausmaan vihkimisjuhlan osalta.
Esitys: merkitään tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: merkittiin.
Muutoksenhaku: Kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan päätöksestä ei saa
tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin
nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______

15
27 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 5
Loppuvirreksi laulettiin virsi 555.
Kokous päätettiin kellon ollessa 20.21.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 5.

Kaisu Juvani
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 11.5.2015

Sisko Holma

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______

Taavi Jarva

