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9§
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 9
KJ 8:5
KL 7:4
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1§
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa
ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 18.4.2013, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 18.4.2013. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 22.4.2013.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kirkkovaltuuston jäsenet tervetulleiksi tämän vuoden toiseen kokoukseen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan seuraamaan kokousta.
Kirkkoherra Kari Tiirola piti alkuhartauden.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto 2/2013

29.4.2013

Sivu 10

10 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄ PITO
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 10
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aino Eronen ja Juho Kamula. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
3.5.2013 – 3.6.2013 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
3.5.2013 – 3.6.2013.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin yksimielisesti Aino Eronen ja Esko Lapinoja, joka oli
estyneen Juho Kamulan varajäsen. Valitut voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
3.5.2013 – 3.6.2013 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
3.5.2013 – 3.6.2013.
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11 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 11
Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.
Päätös:
Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.
Osmo Laitila, Kari Tiirola ja Esko Hirviniemi ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron
kohdassa Muut asiat § 18.
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12 §
ERON MYÖNTÄMINEN KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENYYDESTÄ JA VARAJÄSENEN
VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Kirkkoneuvosto 11.3.2013 § 4
Esteellisyysilmoitukset:
1. Seurakunnan tilintarkastaja Risto Ranta-Korpi ilmoitti 18.2.2013 saapuneella kirjeellään olevansa esteellinen toimittamaan riippumatonta tilintarkastusta, koska
hänen lankonsa Osmo Leppänen on valittu kirkkoneuvoston varajäseneksi.
2. Kirkkoneuvoston varajäsen Osmo Leppänen ilmoitti 19.2.2013 saapuneella kirjeellään olevansa esteellinen toimimaan kirkkoneuvoston varajäsenenä.
Risto Ranta-Korven esteellisyysilmoitus liitteenä nro 1.
Osmo Leppäsen esteellisyysilmoitus liitteenä nro 2.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Osmo Leppäselle myönnetään ero kirkkoneuvoston varajäsenyydestä,
2. Osmo Leppäsen tilalle valitaan uusi varajäsen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 12
Risto Ranta-Korven esteellisyysilmoitus liitteenä nro 1.
Osmo Leppäsen esteellisyysilmoitus liitteenä nro 2.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää eron Osmo Leppäselle kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Pauli Vallin.
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13 §
ASUNTO OY HAAPAJÄRVEN KUSTAA OSAKKEIDEN MYYNTI
Kirkkoneuvosto 11.3.2013 § 8
Haapajärven seurakunta on ostanut 13.10.1977 Asunto Oy Haapajärven Kustaa
asunto-osakeyhtiön osakkeet numerot 30571 - 31560. Asuinhuoneiston pinta-ala on
noin 55 m², huoneiden lukumäärä 2 huonetta + keittiö.
Asuinhuoneistossa ovat olleet vuokralla Pirjo ja Tenho Mäntylä, jotka ovat lähettämällään kirjeellä irtisanoneet vuokrasopimuksen.
Asunto-osakkeet ovat irtainta omaisuutta. Irtaimen omaisuuden myynnistä päätöksen
tekee kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston päätöksestä on 14 vuorokauden oikaisuvaatimusaika, jonka jälkeen (ellei oikaisuvaatimuksia ole tehty) voidaan kauppakirja allekirjoittaa.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää,
1. että Haapajärven seurakunta myy Asunto Oy Haapajärven Kustaa asuntoosakeyhtiön osakkeet numerot 30571 – 31560.
2. että osakkeet myydään korkeimman ostotarjouksen jättäjälle.
3. että mikäli samasta kohteesta saadaan useampi samanarvoinen tarjous, ratkaistaan asia arvalla.
4. että osakkeet myydään myynti-ilmoituksella Maaselkä-lehden aluenumerossa sekä seurakunnan omilla internetsivuilla
5. että Haapajärven seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta.
6. valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön tekemään kaupan.
7. että kirkkoneuvoston päätös esitetään valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Erkki Leppälä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta 8 §:n käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
___________
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 13
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tyytyväisenä tiedoksi asunto-osakkeen myynnin.
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14 §
HAUTAPAIKKOJEN LUOVUTUSHINNAT
Kirkkoneuvosto 11.3.2013 § 9
Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin.
Laki on tullut voimaan 19.12.2012. Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lakia sovelletaan päätettäessä vuonna 2013 perittävistä maksuista. Muutos aiheuttaa toimenpiteitä kaikissa
niissä seurakuntatalouksissa, joissa hautasijat tai hautaamiseen liittyvät palvelut ovat
tähän saakka olleet maksuttomia tai maksut ovat olleet vain nimelliset. Muutoksella ei
ole vaikutusta voimassa oleviin hautaoikeuksiin.
Maksujen määräämisessä lähtökohtana ovat seurakunnalle hautausmaan ylläpitämisestä ja hautaamiseen liittyvistä palveluista aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimen
kustannuksina otetaan huomioon hautausmaahallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja
varsinaisen hautaustoimen kustannukset poistoineen, pääomakustannuksineen ja
vyörytyskuluineen. Hautaustoimilain 22 §:n mukaisesti yhteisövero-osuuden voidaan
katsoa kohdentuvan hautausmaiden ylläpitoon.
Maksut voivat painottua siten, että hautaamiseen liittyvät palvelut ovat lähellä omakustannushintaa, kun taas hautasijan luovuttamiseen ja haudan hallinta-ajan pidentämiseen liittyvät maksut voivat olla selvästi omakustannushintaa alemmat. Maksujen
perusteiden kuuluu olla samat kaikille paikkakuntalaisille. Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut voivat olla korkeammat. Rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa voidaan edelleen vapauttaa mainituista maksuista. Toimivalta haudoista perittävistä
maksuista päättämiseen on kirkkovaltuustolla. Muista maksuista päättäminen voi
kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kuulua kirkkoneuvoston toimivaltaan.
Kirkkohallitus on 20.9.2005 hyväksynyt asettamansa työryhmän valmisteleman ohjeistuksen hautaustoimen maksuista. Seurakunta voi hautaustoimilain asettamissa
rajoissa määrätä maksut sellaisiksi, että ne tukevat seurakunnan kannalta toivottavia
hautaustoimen käytäntöjä. Seurakunnan on ensisijaisesti huolehdittava siitä, että
hautausmaalla riittää vapaita hautasijoja oman kunnan asukkaille. Korkeammat maksut ulkopaikkakuntalaisille uusista haudoista ovat näin ollen perusteltavissa.
Hautasija on yhden arkun tai uurnan hautaamiseen tarvittava tila. Hautapaikassa voi
olla yksi tai useampi hautasija. Hautasijamaksu on hautapaikkakohtainen eli päällekkäisistä hautasijoista peritään yksi yhteinen maksu (syvähautaus). Hautaoikeudet
luovutetaan siten, että hallinnan määräaika on sama kaikille hautaan kuuluville hautasijoille. Hautaoikeus luovutetaan 50 vuodeksi. Hautaoikeuden uudelleen lunastus
on kaikissa tapauksissa maksullista. Hautapaikka luovutetaan ainoastaan kuolemantapauksessa, jonka yhteydessä voidaan luovuttaa hautasija puolisolle tai lähiomaiselle samaan hautaan. Jokaisesta hautasijasta peritään maksu hautaoikeuden luovutuksen yhteydessä.
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Hautaoikeusajan tulee aina kattaa haudan koskemattomuusaika ja mahdollisen haudanhoitosopimuksen voimassaoloaika. Hautaoikeuden jatkaminen 1€/v, kun tarvitaan
hautaoikeuden määräajan pidentämistä.
Seurakunnalle palautettavan haudan mahdollista jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei
hyvitetä. Haudattaessa jo aiemmin luovutettuun hautaan peritään hautasijamaksua
vain tarvittavasta hautaoikeuden määräajan pidentämisestä.
Hautaamisessa noudatetaan hautaustoimilain lisäksi muita hautaamisessa huomioon
otettavia lakeja ja asetuksia sekä voimassa olevaa Haapajärven seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä.
Haapajärven seurakunnassa oman kunnan asukkaan hautapaikan hinta on ollut ilmainen, mutta ulkokuntalaisilta on peritty hautapaikasta 100 euroa. Vuonna 2012
Haapajärven seurakunnan perimät hautapaikkamaksut ja hautausmaksut kattoivat
noin 6,5 % varsinaisen hautaustoimen bruttokuluista. Uuden hinnoittelun mukaisilla
hautapaikka- ja hautausmaksuilla katetaan edelleenkin vain noin 17,3 % varsinaisen
hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että
1. hautapaikkojen luovutushinnat ovat 1.6.2013 alkaen seuraavat:
Hautapaikkojen
luovutushinnat, alv 0 %

Oman kunnan
asukas

Vieraan kunnan
asukas

Hauta käsittää vähintään yhden
hautapaikan ja yhden hautasijan.

Kirjoilla 31.12.

Kirjoilla 31.12.

Arkkuhautasija

50 €

100 €

50 €

100 €

Haudan hautaoikeus 50 vuotta

Uurnahauta
Haudan hautaoikeus 50 vuotta

2. asuinpaikasta riippumatta hautapaikkamaksuja ei peritä, jos vainajalla tai vainajan
puolisolla on veteraani- tai Lotta Svärd –rintamatunnus,
3. hautapaikkaoikeuden hinta määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän kotipaikkakunnan mukaan,
4. hautapaikkamaksua ei peritä vanhaan hautasijaan haudattaessa,
5. haudattaessa uurna uuteen arkkuhautaan maksu määräytyy arkkuhautasijan mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 14
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen hautapaikkojen
luovutushinnoiksi.
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15 §
HAUTAUSMAKSUT
Kirkkoneuvosto 11.3.2013 § 10
Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin.
Laki on tullut voimaan 19.12.2012. Hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä
maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lakia sovelletaan päätettäessä vuonna 2013 perittävistä maksuista. Muutos aiheuttaa toimenpiteitä kaikissa niissä seurakuntatalouksissa, joissa hautaamiseen liittyvät palvelut ovat tähän saakka olleet maksuttomia tai
maksut ovat olleet vain nimelliset.
Kirkkohallitus on jo vuosia suosittanut seurakunnille käytäntöä, jossa hautaustoimen
maksut vastaisivat paremmin tosiasiallisia kustannuksia. Tarkoituksena on ollut, että
seurakunnat ottaisivat laskelmissaan huomioon hautaustoimen lisäksi muina yhteiskunnallisina lakisääteisinä palvelukustannuksina väestötietojärjestelmään osallistumisen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidon. Lisäksi seurakunnat
hoitavat monia yhteiskunnallisia palvelutehtäviä lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyössä.
Toisaalta laskelman tulopuolelle on katsottu kuuluvan yhteisöveron.
Seurakuntataloudet päättävät hautaustoimen maksuistaan edelleen itsenäisesti, kuitenkin lakien määrittämissä rajoissa. Hautaustoimilain mukaan maksut saavat olla
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Nyt kirkkolaissa
säädetään, että palvelun tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin suhteutetut maksut
kuuluu periä.
Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien
saamalla yhteisövero-osuudella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset
tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi
käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Käytännössä
maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20 - 25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Seurakuntakohtainen yhteisövero-osuuden jyvittäminen hautaustoimelle ei ole
tarkoituksenmukaista, koska yhteisöverotulon määrä vaihtelee suuresti seurakunnittain ja eri vuosina.
Hautaan siunaamisesta pyhänä toimituksena ei tule periä maksua. Sen sijaan
on mahdollista periä maksua muista kuluista (esimerkiksi kappelin käyttö, suntio,
lämpö, sähkö ja hallintokulut), jotka liittyvät hautaan siunaamiseen tekemättä siitä kuitenkaan varsinaisen pyhän toimituksen välttämätöntä osaa. Näistä on
mahdollista periä kohtuulliset, lähtökohtaisesti omakustanteiset maksut.
Vuonna 2012 Haapajärven seurakunnan perimät hautapaikkamaksut ja hautausmaksut kattoivat noin 6,5 % varsinaisen hautaustoimen bruttokuluista. Uuden
hinnoittelun mukaisilla hautapaikka- ja hautausmaksuilla katetaan edelleenkin
vain noin 17,3 % varsinaisen hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
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Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy, että
1. hautausmaksut ovat 1.4.2013 alkaen seuraavat:
Oman kunnan
asukas

Vieraan kunnan
asukas

Kirjoilla 31.12.

Kirjoilla 31.12.

Arkkuhautaus

200 €

350 €

Uurnahautaus

50 €

150 €

30 €
60 €

30 €
60 €

Hautausmaksut, alv 0 %
Hautausmaksut sisältävät vainajan
säilytyksen, haudan avaamisen, peittämisen, peruskunnostuksen hautauksen
jälkeen, kukkien poiston haudalta sekä
niiden jätteenkäsittelymaksun.

Hautamuistomerkin oikaisu tai poisto
omaisten pyynnöstä
-

-

miestyötunti
miestyö- ja traktorityötunti

2. asuinpaikasta riippumatta hautausmaksuja ei peritä, jos vainajalla tai vainajan puolisolla on veteraani- tai Lotta Svärd rintamatunnus,
3. hautausmaksut ovat samansuuruiset seurakunnan tai omaisten peittäessä
haudan.
4. kirkkoneuvoston päätös esitetään valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________

Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 15
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston päätöksen hautapaikkamaksuista.
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16 §
VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 18
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon
kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja
kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 § 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa
yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Seurakunta teki vuonna 2012 negatiivisen tilinpäätöksen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui alijäämää -28.245,75 euroa. Vuosikate oli +79.232,13 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa seurakunnan talouden
kääntyneen kahden paremman ylijäämäisen vuoden jälkeen laskuun. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Seurakunnan toimintoja on välttämätöntä tarkastella siltä pohjalta, että rahat eivät riitä kaikkeen. Tulevaisuuden rakenteet ja mahdollisuudet täytyy miettiä
tarkkaan. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen ei kuitenkaan saa vaarantua.
Verotulokertymä oli tilinpäätösvuonna loppuvuotta kohti aleneva. Talousarviossa varovasti ennakoidut verotulot ylittyivät 24.579,23 euroa, mutta toisaalta edellisvuoden
verotuloista jäätiin marraskuun - joulukuun huonojen verotilitysten johdosta 23.115,30
euroa. Tulevaisuuden ennusteissa Haapajärven vähenevä ja ikääntyvä väestömäärä
aiheuttaa lisää epävarmuustekijöitä mm. tulojen muodostumisessa. Osuus yhteisöveron tuotosta on laskenut 41.004,00 euroa. Kirkollisverotulot lisääntyivät edellisestä
vuodesta 17.888,70 euroa. Kokonaisuutena seurakunnan toiminta ei toteutunut talousarvion mukaisesti. Esimerkiksi toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen
yhteenlaskettu ero hyväksyttyyn talousarvioon oli 78.263,49 euroa. Toimintatuotot
onnistuneesti lisääntyivät 62.063,81 euroa, mutta toimintakulut ylittyivät 78.222,88
euroa. Haapajärven seurakunnalle ovat merkityksellisiä lähes vuosittain toistuvat
metsätalouden tuotot (vuonna 2012 - 95.202,70 euroa) sekä vuokratuista tonteista
ym. saatavat vuokratuotot (vuonna 2012 – 98.502,27 euroa).
Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettiin lainaa 400.000 euroa.
Vuoden 2012 aikana lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 31.983,58 euroa.
31.12.2012 lainaa oli jäljellä 287.504,32 euroa. Takaisinmaksuaika on 12 vuotta.
Haasteita ja epävarmuustekijöitä seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelulle
luovat tulevaisuudessa toteutettavat kunta- ja seurakuntarakennemuutokset sekä liittyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle
esittämä ”Uusi seurakuntayhtymä 2015” -malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite
ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joiden vaikutuksia ei hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi pystytä vielä tarkemmin yksilöimään.
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Varmaa lienee kuitenkin se, että vuoteen 2017 mennessä seurakuntarakenne tulee
muuttumaan, halutaan sitä tai ei. Rakennemuutosten yhtenä vaiheena voidaan pitää
Haapajärven seurakunnan liittymistä Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi viimeistään vuoden 2017 alusta, jolloin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä siirretään palvelukeskuksen hoidettavaksi.
Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:
- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden entistä huolellisempaa laadintaa
- henkilöstön opettamista tarkempaan talousarvion seurantaan ja laadintaan
- tulojen ja menojen tarkkaa seurantaa
- entistä suunnitelmallisempaa henkilöstöresurssien ja palvelujen käyttöä
- kiinteistöjen tarvekartoituksen (kiinteistöselvityksen) tekemistä
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 liitteenä nro 1.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 28.245,75 euroa siirretään edellisten
tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2012,
3. antaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 16
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012, sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2012, liitteenä nro 3.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2012 toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille. Tilikauden alijäämä 28.245,75 € siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Kirkkovaltuusto pyytää työntekijöitä sekä kirkkoneuvostoa suunnittelemaan toiminnan ja seuraamaan talouden vastaavuutta entistä tarkemmin.
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17 §
OSAVUOSIKATSAUS 1 – 3/2013
Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 19
Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 § 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta.
Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen osavuosikatsauksen
1.1.-31.03.2013.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 17
Osavuosikatsaus 1-3/2013 liitteenä nro 4.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen.
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18 §
MUUT ASIAT
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 18
Osmo Laitila kutsui kirkkovaltuuston kokoukseen Kallion leirikeskukseen.
Kari Tiirola ilmoitti, että sunnuntaina 19.5.2013 on kaatuneitten muistopäivä, mihin tilaisuuteen tarvitaan seppeleen laskijat. Tehtävään ilmoittautuivat Tarja Olkkonen ja
Kyösti Niinikoski.
Esko Hirviniemi ilmoitti kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston seuraavat kokouspäivät;
kirkkoneuvosto
kirkkoneuvosto
kirkkoneuvosto
kirkkoneuvosto
kirkkovaltuusto
kirkkovaltuusto

ma 13.5.2013
ma 23.9.2013
ma 28.10.2013
to 28.11.2013
ma 7.10.2013
to 19.12.2013

Kokouskutsut lähetetään kaikille vielä erikseen.
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19 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto 29.4.2013 § 19
Puheenjohtaja kiitti asiallisesta ja hyvähenkisestä kokouksesta. Hän antoi erityistunnustuksen kirkkoherra Kari Tiirolalle jumalanpalveluselämän kehittämisestä sekä seurakunnan tiedotuksen erinomaisesta hoitamisesta.
Puheenjohtajan esityksestä veisattiin virsi 299:1-3, 5.
Kirkkoherra Kari Tiirola piti loppuhartauden.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06.
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