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9§
KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuusto 07.05.2012 § 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 26.04.2012, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 26.04.2012. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu
Maaselkä-lehdessä 30.04.2012.
Päätös:
Puheenjohtaja Kyösti Niinikoski avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (21/23). Veisattiin virsi 180. Kirkkoherra Kari Tiirola piti alkuhartauden.
Puheenjohtaja kertoi alkupuheenvuorossaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrästä, joka on ylittänyt Suomessa miljoonan rajan viime vuonna. Lähes joka
viides suomalainen ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Määrä on kaksinkertaistunut kahdessa vuosikymmenessä. Miesten joukossa kuulumattomuus uskonnollisiin yhdyskuntiin on selvästi tavallisempaa kuin naisten keskuudessa. Miehistä 22 % ja naisista 16 % ei kuulu uskonnolliseen yhdyskuntaan.
Myös alueelliset erot ovat varsin suuria. uudenmaan maakunnassa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli eniten, 27 % väestöstä. Etelä-Pohjanmaalla vastaava
osuus oli pienin, 9 %.
Suomessa asuvista vieraskielisistä henkilöistä 82 % ei ole minkään Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Vieraskielisissä 25-39 vuotiaissa miehissä osuus on lähes 90 %. Vuoden 2010 lopussa 78 % väestöstä kuuluu ev.lut. kirkkoon.
Ortodoksisen kirkkokunnan jäseniä oli Suomessa noin 1 % ja muihin uskonnollisiin
yhdyskuntiin kuuluvia prosentti väestöstä. Vuonna 1980 väestöstä 90 % kuului Suomen ev.lut. kirkkoon.
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10 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkovaltuusto 07.05.2012 § 10
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina Koivisto ja Eila Ranua. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
10.05.2012-10.06.2012 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 10.05.2012-10.06.2012.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Taina Koivisto ja Eila Ranua, jotka voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina sekä vaaliavustajina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
10.05.2012-10.06.2012 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 10.05.2012-10.06.2012.
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11 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkovaltuusto 07.05.2012 § 11
Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.
Päätös:
Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.
Kari Tiirola ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron § 15 muut asiat.
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12 §
VUOKRASOPIMUS
HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / HAAPAJÄRVI-SEURA RY
Kirkkoneuvosto 26.03.2012 § 24
Haapajärven seurakunta on 30.7.1977 vuokrannut KTK Sora ja Kuljetus Oy:lle
2250 m²:n suuruisen määräalan kolmeksikymmeneksi vuodeksi Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta
Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 3. mukaisesti osoitteessa: Riihitie, 85800 Haapajärvi. Alue on aikaisemmin ollut KTK:lla lähinnä yleisenä
pysäköintialueena. Määräalan vuokraoikeus on siirtynyt KTK Sora ja Kuljetus Oy:ltä
kauppakirjalla 7.2.1996 Taina ja Martti Pussilalle, joille Haapajärven seurakunnan
kirkkovaltuusto on 27.3.1996 ja 23.5.2007 myöntänyt alennusta määräalan vuokraan
käytettävän asuinalueen (750 m²) mukaisesti. Vuokraoikeuden laitostunnus on 069401-14-90-L3. Määräala (2250 m²) on ollut aikaisemmin kaavoitettuna yleiseksi parkkialueeksi. Alueen halki on kulkenut viereiselle tontille menevä tie. Määräalasta on
Taina ja Martti Pussilalla ollut asuntoaluekäytössä noin 750 m², jossa sijaitsee omakotitalo ja leikkimökki. Muu osa määräalasta on ollut muussa liikennekäytössä.
Määräalalle on seurakunnan hakemuksesta tehty asemakaavamuutos, joka on saanut lainvoiman v. 2011. Kyseiselle alueelle on kaavoitettu liitteen nro 3. mukaisesti
kaksi omakotitalotonttia, joista kortteliin 85 on muodostettu omakotitalotontti 8, määräalaltaan noin 927 m² (vuokrasopimus vireillä Taina ja Martti Pussilan kanssa),
sekä kortteliin 62 omakotitalotontti 6, määräalaltaan noin 1005 m².
Samalla tontin halki menevä tie on poistettu ja viereiselle tontille on kulku järjestetty
omana liittymänä.
Haapajärvi-Seura ry haluaa liitteen nro 3. mukaisesti vuokrata omakotitalotontin 6
(1005 m²) kymmeneksi vuodeksi. Samalla vuokraaja edellyttää, että sillä on tontin
etuosto-oikeus. Tontilla ei ole rakennuksia.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
1. Riihitie/Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 3. tonttijaon mukaisen määräalan
noin 1005 m² (omakotitalotontti 6 kortteli 62) vuokraamista Haapajärvi-Seura ry:lle
kymmeneksi (10) vuodeksi
2. että vuosivuokra on 0,40 euroa/m², mikä on ollut asuinkäytössä olevien omakotitalotonttien tämänhetkinen maanvuokrahinta
3. että vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin
4. että vuokraajalla on tonttiin etuosto-oikeus.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Marja Kantola, Erkki Leppälä ja Kyösti Niinikoski poistuivat kokouksesta tämän asian (§ 24) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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________
Kirkkovaltuusto 07.05.2012 § 12
Hakemus vuokrasopimuksen jatkamisesta sekä kartta määräalasta liitteenä nro 1.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen.
Merkittiin, että kokouksen puheenjohtaja Kyösti Niinikoski ja jäsen Erkki Leppälä eivät
esteellisenä osallistuneet tämän asian (12 §) käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Merkittiin, että tämän asian (12 §) käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksen puheenjohtajana toimi kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Esko Hirviniemi.
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13 §
VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 30
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 kertomusvuonna positiivisen tilinpäätöksen, vuosikate oli 187.206,76
euroa ylijäämäinen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää 48.601,48 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa seurakunnan
talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko
valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli
seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua.
Verotulokertymä oli tilinpäätösvuonna ennakoitua parempi. Talousarviovertailun kertymä ylittyi 68.194,55 euroa. Kokonaisuutena seurakunnan toiminta oli hyvin lähellä
talousarvion mukaista toteutumaa. Esimerkiksi toimintakate eli toimintatuottojen ja
toimintakulujen yhteenlaskettu ero hyväksyttyyn talousarvioon oli +1.694,17 euroa.
Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä lähes vuosittain toistuvat puun myyntitulot (vuonna 2011 – 63.609,39 euroa) sekä vuokratuista tonteista saatavat vuokratulot (vuonna 2011 – 66.755,56 euroa).
Seurakunnan toimintoja on onnistuttu tilinpäätösvuonna jonkin verran linjaamaan
säästävämpään suuntaan. Työntekijät ovat omalla sitoutuneella panoksellaan vaikuttaneet positiiviseen tulokseen. Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei toteutuneita kustannussäästöjä olisi aikaansaatu. Henkilöstökuluja on saatu vuodesta 2009
alkaen pienennettyä huomattavasti. Vuodesta 2010 henkilöstökulut pienenivät edelleen 16.177,09 euroa.
Taloustoimiston tehtäväaluetta on saatu selkeytettyä. Samalla on saatu säästöjä aikaiseksi Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei liikuteta.
Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan.
Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan
eroon.
Tilinpäätösvuonna toteutettiin investointimenona talousarviosuunnitelman mukaisesti
seurakuntatalon ikkunaremontti. Tulevina vuosina on välttämätöntä panostaa seurakunnan suuren rakennuskannan vuosittaisiin korjauksiin tai miettiä mahdollisuuksia
rakennuskannan vähentämiseksi. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia ”kysymysmerkkejä”.
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Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettiin lainaa 400.000 euroa. Tilivuonna lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti. 31.12.2011 lainaa on jäljellä
319.487,90 euroa. Suunniteltu takaisinmaksuaika on 12 vuotta (2009).
Verotuloja kertyi 55.367,26 euroa edellisvuotta enemmän. Osuus yhteisöveron tuotosta on kääntynyt nousuun 26.045,01 euroa, samoin kirkollisverotulot lisääntyivät
edellisestä vuodesta 29.322,25 euroa. Verotulokertymä oli 68.194,55 euroa budjetoitua enemmän (budjetoitu 1.438.000 euroa).
Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:
- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden huolellista laadintaa
- henkilöstön huomion kiinnittämistä todella tarkkaan talousarvion seurantaan ja
laadintaan
- entistä suunnitelmallisempaa henkilöstöresurssien ja palvelujen järkevää käyttöä
sekä seurantaa
- kiinteistöjen ylläpidon ja käytön tarkkaa seurantaa
- tulojen tarkkaa seurantaa
- yhteistyötä lähiseurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 liitteenä nro 1.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 48.601,48 euroa siirretään edellisten
tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2011,
3. antaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________
Kirkkovaltuusto 07.05.2012 § 13
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011, sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2011, liitteenä nro 2.
Päätös:
Talouspäällikkö ja kirkkoherra esittelivät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
vuodelta 2011.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2011, myönsi vastuuvapauden kaikille tilivelvollisille ja päätti siirtää tilikauden ylijäämän 48.601,48 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Kirkkovaltuusto antoi kiitokset kaikille vastuullisille seurakunnan hyvästä hoidosta
edellyttäen tarkkaa taloudenpitoa myös tulevaisuudessa.
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14 §
OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012
Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 32
Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 § 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta.
Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 3. mukaisen osavuosikatsauksen
1.1.-31.03.2012.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________
Kirkkovaltuusto 07.05.2012 § 14
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 liitteenä nro 3.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen.
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15 §
MUUT ASIAT
Kirkkovaltuusto 07.05.2012 § 15
1. Kirkkoherra Kari Tiirola esitteli Haapajärven seurakunnan uudet sähköiset kotisivut, jotka valmistuivat tänään 7.5.2012. Kotisivut on toteuttanut haapajärvinen
Pivosis / Jussi Järvenpää.
Kirkkovaltuuston päätöksellä seurakunnan kotisivut otettiin virallisesti käyttöön
tänään 7.5.2012.
2. Esko Hirviniemi tiedotti Haapajärvellä 5.8.2012 pidettävästä Kristillisisänmaallisesta kesäjuhlasta / kirkkopyhästä, johon kaikki ovat tervetulleita. Juhla alkaa jumalanpalveluksella kirkossa klo 10.00.
--Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto

07.05.2012

Sivu 18

16 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto 07.05.2012 § 16
Puheenjohtaja kiitti asiallisesta kokouksesta. Samalla puheenjohtaja antoi kiitokset
hyvästä seurakunnan talouden hoidosta sekä toivoi edelleen tarkkaa talouden ja
toiminnan seurantaa.
Veisattiin virsi 581. Kirkkoherra Kari Tiirola piti loppuhartauden.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.
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