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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden. Laulettiin virrestä 7: 1,4. Kirkkoherra luki
Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Sytytettiin kynttilä
pitkäaikaisen talousjohtajan Seija Konttilan muistoksi.
28 §
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

29 §
ESTEITTEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Suoritetaan nimenhuuto, käsitellään valtuutettujen esteet ja
päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuuston päätös: pidettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin
valtuutettujen Essi Ervasti, Leinonen Antti, Mattila Heikki, Anni-Maija
Siira ja Maija Tahkola esteet. Hyväksyttiin varahenkilöiden Anitta Pellikan
osallistuminen valtuutettu Essi Ervastin varajäsenenä, Martti Kaiston
osallistuminen valtuutettu Anni-Maija Siiran varajäsenenä ja Ritva
Rundgrenin osallistuminen valtuutettu Maija Tahkolan varajäsenenä
kokoukseen.
30 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10.12.–17.12.2015
Kokouskutsut valtuutetuille on lähetetty 10.12.2015
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.
Kirkkovaltuuston päätös: todettiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa
Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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31 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja päättää,
että pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 21.12.2015–20.1.2016 klo 9.00–15.00.
Kirkkovaltuuston päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Kaisto
ja Juho Kivelä. Pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 21.12.2015–20.1.2016.
32 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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33 §
KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
KN 93 §/2015:

valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen seurakuntaan on perustettu vuonna 2005 kappalaisen virka
(KV 29 §/16.11.2004). Erityisvastuualueiksi nimettiin tuolloin lapsi- ja
perhetyö. Tuohon virkaan on myöhemmin organisaatiouudistuksen
yhteydessä sälytetty perhetyön tiimin esimiestehtävät. Perhetyön tiimi
on ollut niin sanottu matriisitiimi, johon on kerätty edustajia eri tiimeistä.
Ratkaisu ei ole ollut kaikin puolin toimiva. Organisaatiouudistus on
tarpeen saattaa loppuun perhetyön osalta niin, että perhetyön tiimi
lakkautetaan ja kappalaisen esimiesasema poistetaan. Perhetyötä
koordinoimaan tarvitaan edelleen työntekijä, perhetyöstä vastaava
pappi. Koska tuolla papilla ei ole esimiesasemaa eikä tiimiä, on
tarkoituksenmukaista muuttaa kappalaisen virka seurakuntapastorin
viraksi.
Esitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kappalaisen virka
lakkautetaan 1.1.2016 alkaen
Päätös: hyväksyttiin.

---KV 17.12.2015:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa kappalaisen
viran, jonka erityisvastuualueiksi on nimetty lapsi- ja perhetyö, 1.1.2016
alkaen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk annetaan taloustoimistoon ja lähetetään Oulun
hiippakunnan tuomiokapituliin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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34 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
KN 94 §/2015:

valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen seurakunnassa on kuusi kokoaikaista papin virkaa: kirkkoherra, 3 kappalaista ja 2 seurakuntapastoria. Kappalaisen viran lakkautuksen vuoksi on syytä perustaa seurakuntapastorin virka. Nykyisin virkanimikkeellä ei ole enää samaa merkitystä kuin aiemmin. Esimerkiksi
palkka määräytyy virkaan sisältyvien tehtävien vaativuuden ja erityisvastuiden mukaan, ei virkanimekkeen mukaan. Seurakuntapastorin viran
perustamisesta päättää kirkkovaltuusto. Päätös edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöä (KL 9:3 §).
Esitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kempeleen seurakunta
perustaa seurakuntapastorin viran 1.1.2016 alkaen.
Päätös: hyväksyttiin.

---KV 17.12. 2015:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto perustaa seurakuntapastorin
viran 1.1.2016 alkaen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk lähetetään Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin ja
annetaan taloustoimistoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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35 §
KAUKOLÄMMÖN ALAJAKOKESKUKSEN UUSINTA/ INVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
KN 115 §/2015:

valmistelija: talousjohtaja
Pyhän Kolminaisuuden kirkon kaukolämmön alajakokeskuksen
uusintainvestointiprojekti valmistui 30.4.2015.
Investointiprojektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta
aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä 22 638,00 euroa (sis. alv 24 %),
jakaantuen seuraavasti:




suunnittelutyöt
valvontatyöt
uusimiskustannukset

744,00 €
559,86 €
21 334,14 €

Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1) Pyhän Kolminaisuuden kirkon kaukolämmön alajakokeskuksen
uusintaprojektin loppuselvityksen hyväksyttäväksi;
2) että investointimääräraha katetaan vuoden 2015
investointisuunnitelmaan varatusta irtaimistojen hankintaan
varatusta määrärahasta (40 000 €);
3) että investointiin liittyvä poistolaskenta aloitetaan 1.5.2015 alkaen
kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisena:
tasapoisto 15 vuotta/180 kk.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
---KV 17.12.2015:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1) Pyhän Kolminaisuuden kirkon kaukolämmön alajakokeskuksen
uusintaprojektin loppuselvityksen hyväksyttäväksi;
2) että investointimääräraha katetaan vuoden 2015
investointisuunnitelmaan varatusta irtaimistojen hankintaan
varatusta määrärahasta (40 000 €);
3) että investointiin liittyvä poistolaskenta aloitetaan 1.5.2015 alkaen
kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisena:
tasapoisto 15 vuotta/180 kk.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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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: talousjohtajalla

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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36 §
KOKKOKANKAAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PESULINJASTON UUSINTA/ INVESTOINNIN
LOPPUSELVITYS
KN 116 §/2015:
valmistelija: talousjohtaja
Kokkokankaan seurakuntakeskuksen pesulinjaston uudistamisprojekti
valmistui 31.12.2014.
Investointiprojektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta
aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä euroa 37 498,05 (sis. alv 24 %),
jakaantuen seuraavasti:




suunnittelutyöt
valvontatyöt
uusimiskustannukset

1 016,80 €
1 227,60 €
35 253,65 €

Käytöstä poistettu laitteisto on myyty eteenpäin 850 €, alv 0 %.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
1) Kokkokankaan seurakuntakeskuksen pesukonelinjaston
uudistamisprojektin loppuselvityksen hyväksyttäväksi. Investoinnista on
33 655,09 € katettu vuodelle 2014 varatusta investointimäärärahasta ja
3 842,96 € on katettu vuodelle 2014 varatusta asiantuntijamäärärahasta.
Käytöstä poistetun laitteiston myyntituotto kirjataan
myyntisuoritusajankohdan mukaisesti vuoden 2015 myyntituloksi.
2) että investointiin liittyvä poistolaskenta aloitetaan 1.1.2015 alkaen
kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisena:
menojäännöspoisto 25 %.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
---KV 17.12.2015:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle

1) Kokkokankaan seurakuntakeskuksen pesukonelinjaston uudistamisprojektin loppuselvityksen hyväksyttäväksi. Investoinnista on 33 655,09 €
katettu vuodelle 2014 varatusta investointimäärärahasta ja 3 842,96 € on
katettu vuodelle 2014 varatusta asiantuntijamäärärahasta. Käytöstä
poistetun laitteiston myyntituotto kirjataan myyntisuoritusajankohdan
mukaisesti vuoden 2015 myyntituloksi.
2) että investointiin liittyvä poistolaskenta aloitetaan 1.1.2015 alkaen
kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisena:
menojäännöspoisto 25 %.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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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: talousjohtajalla

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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37 §
HAUTAPAIKKAMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN
KN 142 §/2015:

valmistelija: talousjohtaja
Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään
hautatoimilaissa (457/2003). Kirkkolain 17 luvun mukaan 9 §:n mukaan
kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Hautapaikan
luovuttamisesta liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden
määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta
aiheutuneet kustannukset.
Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla
hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto
voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Oikeus
hautaan on aina määräaikainen (KL 17 luku 2 §).
Hauta käsittää yhden tai useamman hautapaikan. Hauta on hallinnan
kannalta yhtenäinen kokonaisuus, eli hallinta-aikoja luovutettaessa on
seurakunnan huolehdittava siitä, että haudan eri hautapaikkojen hallintaaika on sama. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi ja se alkaa haudan
luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta (Hautaus-toimen
ohjesääntö 6 §.)
Kun vainaja haudataan uuteen hautaan, hallinta-ajasta peritään maksu,
joka on sama kaikille Kempeleen kunnan asukkaille. Ulkopaikkakuntalaisen maksu on korkeampi. Samanaikaisesti voidaan
luovuttaa yksi tai useampi vapaa hautapaikka vainajan hautapaikan
vierestä. Pääsäännön mukaan hautaa luovutettaessa sovitaan keitä
hautaan voidaan haudata, muutoin vapaaseen hautapaikkaan voidaan
haudata ensisijaisesti vainajan leski sekä lisäksi sattuneiden
kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai
takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso (KL 17 luku 4 §.)
Maksu toistaiseksi vapaaksi jäävästä hautapaikasta peritään sen mukaan
onko leski tai muu, jolle hautapaikka on tarkoitettu, hautapaikkaa
luovutettaessa kempeleläinen vai ulkopaikkakuntalainen. Myöhemmillä
asuinpaikkakunnan muutoksilla ei ole vaikutusta hautapaikan maksuun.
Maksu kaikista luovutetuista hautapaikoista peritään samanaikaisesti
hautaa luovutettaessa. Kun vainaja haudataan aiemmin luovutettuun
hautaan, hautapaikkamaksua ei peritä siltä ajalta, jonka hallinta-aika on
vielä voimassa. Hautapaikkamaksu peritään siltä ajalta, joka luovutetaan
voimassa olevan hallinta-ajan lisäksi.
Haudan hallinta-aikaa voidaan jatkaa, paitsi hautaamisen yhteydessä
niin, milloin tahansa määräajan ollessa päättymässä, ellei hallinta-ajan
jatkamiselle ole estettä. Hallinta-ajan jatkamisesta peritään sama maksu
kaikilta Kempeleen kunnan asukkailta. Seurakunnan on ensisijaisesti

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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huolehdittava siitä, että hautausmaalla riittää vapaita hautapaikkoja
omille kuntalaisille. Korkeammat maksut uusista hautapaikoista muille
kuin oman kunnan asukkaille ovat näin perusteltavissa.
Tuhkalle ei ole säädetty koskemattomuusaikaa, mutta tuhkan
hautaamisessa vähimmäishallinta-aikana voidaan pitää 15 vuotta.
Arkkuhautasijaan voidaan haudata useita tuhkauurnia. Tällöin
hautapaikkamaksu peritään arkkuhautapaikan maksun mukaisesti.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat
hautapaikkamaksut:


kempeleläinen/arkkuhautapaikka
(hautapaikan hallinta-aika 25 vuotta)

175 €



ulkopaikkakuntalainen/arkkuhautapaikka
(hautapaikan hallinta-aika 25 vuotta)

500 €



kempeleläinen/uurnahautapaikka Kokkokankaan
uurnahauta-alue (sis. 9 uurnapaikkaa, kokonaishallintaaika 25 vuotta)
150€



ulkopaikkakuntalainen/uurnapaikka Kokkokankaan
uurnahauta-alue (sis. 9 uurnapaikkaa, kokonaishallintaaika 25 vuotta)
500 €



kempeleläinen/Kokkokankaan muistolehdon
uurnapaikka
25 €



ulkopaikkakuntalainen/Kokkokankaan muistolehdon
uurnapaikka
150 €



rintamaveteraani ja puoliso, sotaleski
hautapaikka,
(hautapaikan hallinta-aika 25 vuotta)







Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

ei maksua

hallinta-ajan jatkaminen, 1-25 vuotta:
vainaja kempeleläinen
6 €/vuosi/uurnahautapaikka
vainaja kempeleläinen
7 €/vuosi/arkkuhautapaikka
vainaja ulkopaikkakuntalainen 20 €/vuosi/uurnahautapaikka
vainaja ulkopaikkakuntalainen 20 €/vuosi/arkkuhautapaikka
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aiemmin lunastettuun hautaan haudattaessa, on haudan hallintaaikaa oltava jäljellä vähintään 25 vuotta/hautapaikka. Puuttuvat
vuodet on jatkolunastettava.



muistolehdon uurnapaikalla ei ole jatkolunastusmahdollisuutta.



tuhkan hautaamisessa uurnahautapaikalle (sis. 9 uurnapaikkaa)
tulee uurnahautapaikkakokonaisuuden hallinta-aikaa olla jäljellä
vähintään 15 vuotta. Puuttuvat vuodet on jatkolunastettava.



oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.
Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan
lähiomaiselle. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa
hautaoikeuden muulloinkin. Kaikista luovutetuista hautapaikoista
peritään kotipaikkakunnan mukainen hautapaikkamaksu. (KL
17:2)

Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esityksen mukaan
----KV 17.12.2015:

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto hyväksyy seuraavat
hautapaikkamaksut:


kempeleläinen/arkkuhautapaikka
(hautapaikan hallinta-aika 25 vuotta)

175 €



ulkopaikkakuntalainen/arkkuhautapaikka
(hautapaikan hallinta-aika 25 vuotta)

500 €



kempeleläinen/uurnahautapaikka Kokkokankaan
uurnahauta-alue (sis. 9 uurnapaikkaa, kokonaishallintaaika 25 vuotta)
150€



ulkopaikkakuntalainen/uurnapaikka Kokkokankaan
uurnahauta-alue (sis. 9 uurnapaikkaa, kokonaishallintaaika 25 vuotta)
500 €



kempeleläinen/Kokkokankaan muistolehdon
uurnapaikka
25 €



ulkopaikkakuntalainen/Kokkokankaan muistolehdon
uurnapaikka
150 €



rintamaveteraani ja puoliso, sotaleski
hautapaikka,
(hautapaikan hallinta-aika 25 vuotta)

ei maksua
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hallinta-ajan jatkaminen, 1-25 vuotta:
vainaja kempeleläinen
6 €/vuosi/uurnahautapaikka
vainaja kempeleläinen
7 €/vuosi/arkkuhautapaikka
vainaja ulkopaikkakuntalainen 20 €/vuosi/uurnahautapaikka
vainaja ulkopaikkakuntalainen 20 €/vuosi/arkkuhautapaikka



aiemmin lunastettuun hautaan haudattaessa, on haudan hallintaaikaa oltava jäljellä vähintään 25 vuotta/hautapaikka. Puuttuvat
vuodet on jatkolunastettava.



muistolehdon uurnapaikalla ei ole jatkolunastusmahdollisuutta.



tuhkan hautaamisessa uurnahautapaikalle (sis. 9 uurnapaikkaa)
tulee uurnahautapaikkakokonaisuuden hallinta-aikaa olla jäljellä
vähintään 15 vuotta. Puuttuvat vuodet on jatkolunastettava.



oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.
Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan
lähiomaiselle. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa
hautaoikeuden muulloinkin. Kaikista luovutetuista hautapaikoista
peritään kotipaikkakunnan mukainen hautapaikkamaksu. (KL
17:2)

Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk annetaan taloustoimistoon ja
kirkkoherranvirastoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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38 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017–2018 JA
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2016, LIITE 2
KN 146 §/2015:

valmistelija: talousjohtaja
Vuoden 2016 talousarvion toimintatuotot ovat 194 708 euroa (v. 2015:
179 125 €) ja toimintakulut 3 005 756 euroa (v. 2015: 3 079 359 €), jolloin
toimintakate on – 2 811 048 euroa (v. 2015: -2 900 234 euroa).
Kirkollisverotuloksi on arvioitu 3 050 000 euroa, vähennystä vuoden 2015
arvioituun toteutumaan 1,6 %.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin
yhteiskunnallisiin tehtäviin tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun
lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä
korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja
samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia
yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestö-kirjanpitotehtävät
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston
ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus
on 114 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summa maksetaan Kirkon
keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain.
Kirkolliskokous päätti toukokuussa 2015, että 114 miljoonan euron
valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2016 viisi miljoonaa euroa
avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja
kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. 107
miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan 31.12.2014 tilanteen mukaan. Seurakuntamme saama
valtionrahoitusosuus on 330 264 euroa.
Tilikauden aikaisten suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 351
185 euroa (vuonna 2015: 242 926 €). Poistomäärä nostaa mm.
Kokkokankaan hautausmaan valmistuminen ja käyttöönotto 1.10.2015
alkaen.
Verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen yhteismäärä on 336 196 euroa
(vuonna 2015: 285 870 €). Yhteismäärään alentavasti vaikuttaa
yhteisöveron myötä alenevat verotuskustannukset ja korottavasti
kirkolliskokouksen vahvistaman kirkollisveron perusteella määräytyvän
eläkerahastonmaksun muuttuminen 1,5 %:sta 4 %:n.
Talousarviossa seurakunnan vuoden 2016 vuosikate on 199 460 euroa ja
tilikausi on näin arvioitu 151 725 euroa alijäämäiseksi.
Vuoden 2016 investointiosaan on varattu 365 000 euroa, josta 60 000
euroa on varattu Kokkokankaan hautausmaahankkeen toisen takuu-
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vuoden aikana rakennusurakoitsijalle maksettavaan 50 000 euron
suuruiseen maksuerään sekä takuutarkastuksesta aiheutuneisiin kuluihin
sekä Kokkokankaan seurakuntakeskuksen siunaustilakäyttöön liittyvään
katafalkkihankintaan.
Vuoden 2016 alusta lukien on suunniteltu aloitettavaksi myös Vanhan
kirkon, kellotapulin ja niiden lähialueiden esiselvitys- ja hankesuunnitelmavaiheet sekä sankarihauta-alueen kunnostustyöt ja paanukaton tervaustyöt. Esiselvitysvaiheeseen kuuluvat mm. olosuhdeselvityksen tekeminen ja suojellun kohteen korjauksen aloittamiseen
liittyvä rakennushistoriaselvityksen laatiminen. Ensimmäisen vuoden
investointimäärärahaksi on varattu 200 000 euroa. Hankkeen
valmisteluun liittyy myös hankerahoitusselvityksen tekeminen.
Vanha kirkkomme on nk. pohjalainen tukipilarikirkko, jonka rakennustapa juontaa juurensa keskiajan lopulle. Tämä rakennustapa on nimensä
mukaisesti ollut erityisesti Pohjanmaan puukirkkojen tyypillinen
rakennusmuoto
1600-luvulla.
Tukipilarikirkkoja
on
esiintynyt
hajatapauksina myös muualla Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Aikanaan
yli sadasta tukipilarikirkosta on säilynyt vain 11 ja niistä vanhimmat ovat
myös maamme vanhimpia hirsirakennuksia. Vanhan kirkkomme ollessa
arvokas rakennusperintökohde liittyy tähän kunnostamishankkeeseen
hallintomme osalta käytävät arvo- ja laajuuskeskustelut sekä eri
viranomaistahoilta tulevat velvoitteet.
Pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisiin korjausinvestointeihin on
varattu 55 000 euroa sekä hautausmaiden kalustoinvestointeihin,
vainajien säilytystilan varavoimalähteen hankintaa ja tiloihin ja alueisiin
liittyviin valvomo- ja vartiointipalveluihin yhteensä 50 000 euroa.
Hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvion toimintatuottojen
määräksi on arvioitu 8 600 euroa, samoin kuin toimintakulujen.
Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino.
Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä
nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla. Tilikauden tulos talousarviossa
yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden
hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen
vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös
talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä (KJ
15:1,3).
Vuoden 2016 talousarvion osalta on toimintakatetta saatu pienettyä 3,1
% eli 89 186 euroa vuoteen 2015 verrattuna. Koska samalla myös
verotuloarvioon on huomioitu vuoden 2014 kohdistuneen ison kirkosta
eroamismäärän vaikutukset, Kokkokankaan hautausmaan valmistumisen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ja käyttöönoton myötä noussut suunnitelmanmukaisten poistojen määrä
sekä seurakunnan investointien rahoittamiseen tarvitseman lainan
kustannukset, on seurakunnan kulurakennetta käytävä edelleen läpi ja
mietittävä myös onko kirkollisveron tuloveroprosentin nosto
mahdollinen.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2016 talousarvioesityksen sekä vuosien
2017 – 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hautain-hoitorahaston
talousarvion liitteen mukaisena kirkkovaltuustolle esitettäväksi. Lisäksi
kirkkoneuvosto toteaa, että vuodelle 2016 laaditussa talousarviossa on
seurakunnan kulurakenteeseen tehty säästötoimenpiteitä, mutta että ne
eivät vielä ole riittävät. Kirkko-neuvosto edellyttää että seurakunnan
kaikki työalat käyvät läpi omaa kulurakennettaan löytääkseen työalaan
liittyviä säästötoimenpiteitä. Lisäksi kirkkoneuvosto antaa kevään 2016
aikana tarkemmat talousarviokehykset vuoden 2017 talousarvion sekä
vuosien 2018–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaa varten.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esityksen mukaan.
---KV 17.12.2015:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2016
talousarvioesityksen sekä vuosien 2017 – 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hautainhoitorahaston talousarvion liitteen
mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: talousjohtajalla, talousarviokirja toimitetaan kunnan
pääkirjastoon ja annetaan työaloille.
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39 §
VUODEN 2015 TALOUSARVION SITOVUUSTASON MUUTOS
KN 147 §/2015:

valmistelija: talousjohtaja
Vuoden 2015 talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon ja
kirkkoneuvostoon nähden on kunkin pääluokkatason toimintakate eli
yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja
kiinteistötoimen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate.
Kirkkovaltuuston ja – neuvoston sitovuustason mukainen talousarvio
vuodelle 2015:
Seurakunnallinen
Yleishallinto toiminta

Toimintakate
Hautaustoimi Kiinteistötoimi yhteensä

Toimintatuotot

15 225 €

75 495 €

53 680 €

34 725 €

Toimintakulut

491 838 €

1 778 674 €

232 575 €

576 272 €

Toimintakate - sitova

-476 613 €

-1 703 179 €

-178 895 €

-541 547 €

-2 900 234 €

Kirkkovaltuuston on mahdollista muuttaa vahvistamaansa sitovuustasoa
talousarviovuoden loppuun mennessä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto muuttaa
vuoden 2015 talousarvion sitovuustason kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvostoon nähden seurakunnan toimintakatteen mukaiseksi eli
2 900 234 €:n.
Perustelut:
Nyt tehtävä muutos tasapainottaa talousjohtajan vuodelle 2015 tekemiä,
omille vastuualueille kohdistuvia määrärahaleikkauksia suhteessa
muiden työalojen vastaaviin määrärahavarauksiin.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
---KV 17.12.2015:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto muuttaa vuoden 2015
talousarvion sitovuustason kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon
nähden seurakunnan toimintakatteen mukaiseksi, eli 2 900 234 €:on.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: talousjohtajalla
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40 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
1. Kevätkauden 2016 kokoukset: 9.2. ja 12.5. klo 18 Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa.
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
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19
41 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU
Loppuvirtenä laulettiin virsi 31.
Kokouksen päättäminen klo 20.08.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 3.

Kaisu Juvani
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 18.12.2015

Martti Kaisto
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Juho Kivelä

