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RAIMO HEIKKINEN
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40s
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenj ohtaj a l-uki Matteus 1 luku; lB-24 )a alkuhartaus,
jonka jä1keen hän avasi kokouksen.

47S
KOKOUKSEN LATLLISUUS

JA

PAÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkojär;estyksen B luvun 5 S:n mukaan"Kirkkovaltuuston kutsuu koolfe puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheen;ohtaja. Jos
varapuheenjohtajalfakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston
ensimmä1seen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheen;ohtaja
ja kokouksen avaa 1ältään vanhin valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes val_tuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja
siihen on fiitettävä l-uettelo käsiteltävistä asioistaKutsu asiafuetteloineen on l-ähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäseni1le viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustauful-la viikon
ajan ennen kokousta" (KJ B:5).
Klrkkolain 7 luvun 4 s: n mukaan "seurakunnan toimielin on
päätösvaltalnen, kun enemmän kuln puolet jäsenistä on
saapuvi-11a".

Tämä

esityslista on postitettu 9.12.2020.

Esitys Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen faillisesti
kutsutuksi ja päätösvaftaiseksi.

koolfe

Päätös Kokous todettiin taillisesti koollekutsutuksi. paikal_la
oli 13 varsinaista ja yksi varajäsen, joten kokous
todettiin päätösvaltaiseksi .
42S
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

JA ;\ANTENLASKTJOIDEN

VALTNTA

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 S:n mukaan
"Tolmielj-men kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja al-lekirjoittaa ;a sihteeri varmentaa.
Pöytäklrja tarkastetaan toimiel-imen päättämällä tavalla,
jol1ei tarkastamisesta o1e määrätty ohje- tai
johtosäännössä" (KJ 7:6)

.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 S:n mukaan
Pöytåkirjan tarkastaj ien nimikirjairnet
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"Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa

tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Val-tuusto voi erj-kseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti,,
(KVT 4 S). Kirkon vaalijärjestyksen 4. fuvun 13 S:n 2.
momentin mukaan kirkol-liskokousedusta; ien vaafissa
"pöytäkirja on heti tarkastettava ja lähetettävä
vaalilautakunnall-e yhdessä vaalilippujen kanssa',.
Es

itys

Päätös

Kirkkoval-tuusto val-itsee kaksi pöytäklrjantarkastajaa,
jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Klrkkoval-tuusto valitsi

yksimielisesti

pöytäkirjantarkastajiksl Raimo Heikkisen ;a Marja-Leena
Möttösen, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaski; oina.

43S
TYÖJÄRJESTYS

Esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsussa ilmoitetun
esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Esitys hyväksyttiin.
S:n 46 aj aksi

44 S:

ssä vafitaan puheenjohtaja

.

44S
PUHEENJOHTAJAN VALINTA

S:N 46 AJAKSI

Päätös Puheenjohtajaksi S:ään 46 vafittiin
Huovinen.

45
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Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2 S:n mukaan:
Jokaista kalenterivuotta varten laaditaan tafousarvio.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toimlntaja tafoussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on
toiminta- ja taloussuunnitefman ensimmäinen vuosi.
Tafousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnj-tefmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelllset tavoitteet.
Tafousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitel-ma on l-aadlttava
siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittefukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän,
kultenkin enlntään viiden vuoden ajanjakson aikana.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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tolmenpiteistä, joi1la taseen osoittama alijäämä katetaan
ottaen huomioon myös tafousarvion faatimisvuonna kertyväksi
arvioitu yfi- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja
toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tufoarviot.
Tafousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve
katetaan. Määrärahat 1a tuloarviot otetaan tal-ousarvioon
bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja
tul-osfaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kj-rkkovaftuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen
kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä
toiminta- ja taloussuunnitel-ma viimeistään edellisen vuoden
joulukuussa (KJ 15:3) .
Seurakuntatalouden tal-outta on hoidettava hyväksytyn
talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hall-intoelimiä )a
henkil-östöä. se on samalla näiden ohjauksen ja valvonnan
vä1ine. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää
muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä
enempää kuin niihin on osoitettu. Tarousarvion sitovuus
koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tufoarvioita.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11. 1L.2020 partamon
seurakunnan tul-overoprosentiksi I, -15 .
Talousarvion kehykset vuodell-e 202r ja suunnitel-ma vuosil_le
2022-2023 on laadittava siten, että talous on tasapainossa.
Vuoden 202L talousarvio osoittaa 90 .660 euron ylil äämää.
vuoden 2027 talousarviossa on otettu huomioon paltamon srkkeskuksen kiinteistöautomaation uusiminen 40. 000 sekä
hautarekisterin hankki-minen. vuosikatteen tulisi riittää

kattamaan vuosittaiset lainojen lyhennykset.
Vuoden 202L tafousarvio on laadittu siten, että varsinalset
tolmintamenot pysyvät vuoden 2020 tasolfa (paltamo ja
Ristijärvi yhteensä) . Pal-kkoihin on huomioitu

palkantarkistukset 1.9

Z.

Tal-oussuunnitelma 2022 2023 on laadittu siten, että

toimintatuotot pysyvät suunnllleen ennalfaan ja
(metsänmyyntiä 200.000/vuosi) henkilöstökutut ja
toimintaku]ut nousevat vain vähän.
Esitys

muut

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaftuuston vahvistettavaksl
liitteenä olevan tal-ousarvioesityksen ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2027.
Liite 1
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
talousarvion sitovuustaso on pääluokkatasojen loppusumma

(käyttötalousosa, hautatoimi, kiinteistötoimi,
tufoslaskefmaosa ja investointiosa) .
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
45S
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA
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S

Kirkkovaltuuston jäsenet Hannu Haverinen, Kaisu Karppinen
ja Reijo Koskel-a ovat jättäneet eroanomuksen
henkilökohtaisesta syystä kirkkovaltuutetun tehtävästään
L.L.202L alkaen. Kirkkol-ain 23 luvun 4 S:n 2 mom:n mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Es

itys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

se

myöntää eron Hannu Haveriselle, Kaisu Karppiselle ja
Reijo Koskelalle kj-rkkoval-tuuston jäsenyydestä 7.7.202L
alkaen.

Päätös Kirkkovaftuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
46S

ILMOITUSASIAT

-Vaalilautakunnan puheen;ohtaja Markku Väisänen kertoi
uuden kirkkovaltuuston valinnasta
-Muistettiin eronneita luottamushenkilöitä
41

S

VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan kirkkofain 24-25 l-uvun

valitusosoi-tus

mukainen

.

48S
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄvÄuÄoT,o

JA SIITÄ ILMoITTAMINEN

Pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti

nähtävänä 71.12.2020 18.1 .202L kirkkoherranvirastossa,
Kirkkoku j a 1,, kl-o 9-72 .

Kuulutus kokouksesta )a nähtävänä ofosta pidetään
ki rkkoherranvi raston il-moitustaul-ulla a j alla Ll .12 .2020
18.1 .202r.
49S
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja luki iltarukouksen (psalmi Bz2-I0) , jonka
jälkeen hän päätti kokouksen klo 19 .25 .
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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