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KIRKKOVALTUUSTONKOKOUS 1 / 2022
Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla olleet

Torstaina 7.4.2022 klo 18.30 – 19.47
Seurakuntakoti, sali

jäsenet

Varsinainen jäsen

Heikkilä Timo
Huttunen Anne vpj.
Jutila Mervi pj.
Raasakka Sakari
Taka-Eilola Perttu
Taka-Eilola Tuomo
Viitamaa Veli-Matti

Ojala Sinikka
Ojala Susanna
Jutila Reeta
Kauppila Hanna
Murto Jari
Nahkala Kari
Nahkala Marjo

Muut saapuvilla olleet
Erkki Lavanti, kirkkoherra
.
Alkuhartaus
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus

Kirkkoherra piti alkuhartauden
1§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Anna Huttunen ja Hanna Kauppila. Sovittiin, että
kirkkoherra toimii tämän kokouksen sihteerinä.

Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtaja

Mervi Jutila
Pöytäkirjan tarkastus

Sihteeri

Erkki Lavanti

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika 12.4.2022

Anna Huttunen
Nähtävilläpito

Hanna Kauppila

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
12.4.2022 -12.5.2022 viraston aukioloaikoina.
Alavieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 13.5.2022

Erkki Lavanti, kirkkoherra
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Edettäneen esityslistan mukaisessa asiajärjestyksessä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin

4§ SEURAKUNNAN TILOJEN KÄYTTÖVUOKRAT
Seurakuntakodintilojen käyttömaksuja on tarkasteltu viimeksi kirkkovaltuustossa
26.10.2015 pykälä 35.
Johtoryhmän palaverissa 9.12.2021 on käyty läpi seurakunnantiloista perittäviä
maksuja. Paikalla Erkki Lavanti, Sakari Raasakka, Anne Huttunen ja Riitta Tuomaala
Tiloista kiinteät vuokrat. Ruokatilaisuus 130 euroa (tällä hetkellä 150 euroa).Kahvitilaisuus 90 euroa/(tällä hetkellä 100 euroa).Liinoista perittäisiin kappalehinta, likaiset liinat merkitään. Kannuksen pesulassa pitkän liinan hinta 16,53 euroa/
kappale. Esim. 50 henkilön hautajaiset pesulalasku noin 200 euroa. Seurakuntakodin
siivous pitopalvelulle, joka sitten laskuttaa tilan vuokraajaa tunneista.

Kirkkoon kuulumattomilta perittäisiin kirkon käyttömaksua siunaustilaisuudesta 100
euro. Seurakuntakodin vuokra olisi 195 euroa ruokatilaisuus ja 135 euroa kahvitilaisuus. Hautaustoimen maksuja koskeva muutos kirkkolakiin. Kirkkohallituksen yleiskirje 22/2012
Näillä muutoksilla saataisiin paremmin katettua tilaisuuksista aiheutuneet kulut ja
maksut eivät oli kohtuuttomat tilaisuuden järjestäjille.
Esitys: Seurakuntakodin vuokra ruokatilaisuus 130 euroa, kahvitilaisuus 90 euroa.
Pöytäliinoista peritään pesulan laskuttama kappale hinta. Seurakuntakodin siivouksesta tilaisuuden jälkeen vastaa pitopalvelu, joka laskuttaa työstä tilaisuuden järjestäjää.
Kirkkoon kuulumattomalta peritään seuraavat maksut: kirkon käyttömaksu siunaustilaisuudessa 100 euroa. Seurakuntakodin vuokra 195 euroa ruokatilaisuus ja 135 euroa kahvitilaisuus.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin ja päätettiin lähettää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuuston jäsen Sinikka Ojala esitti, että tilan vuokraajat voisivat myös itse
siivota tilat. Sopivat asiasta emännän kanssa. Esitystä myös kannatettiin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Ojalan esityksen mukaisesti.

____/____
tark.
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HAUTAUSTOIMEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN
Hautaustoimen maksut vahvistettu kirkkovaltuustossa 30.5.2013 haudankaivuu maksuihin on tehty tarkistuksia (Kv:n päätös 11.10.2017 21§
ja 29.4.2020 11§ ja 12.10.2021 26§) Voimassa oleva hinta haudan kaivuusta on 170 euroa. Yrittäjä Pienkaivuri Juhani Saukko on ilmoittanut
nostavansa hintaa 190 euroon.
Haudan peittämisestä on päätetty 30.5.2013 perittäväksi 30 euroa. Peittämisen on suorittanut seurakuntamestari ja vapaaehtoinen työntekijä.
Tämä hautausmaksu ei kuitenkaan käytännössä ole ollut enään käytössä.
Pääsääntöisesti omaiset hoitavat haudan peittämisen. .Jos on ollut tarvetta haudan peittämiselle on yrittäjä Juhani Saukko käynyt peittämässä
koneellisesti haudan ja laskuttanut suoraan omaisia. (170 euroa)
Taloudenhoitajan esitys: Nostetaan haudankaivuusta asiakkailta perittävä maksu 190 euroon.
Poistetaan haudan peittämismaksu hautaustoimen maksuista. Työturvallisuuden kannalta.
Lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin ja päätettiin lähettää
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin

____/____
tark.
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SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2021. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILINTEKIJÖILLE
Vuoden 2021 tilinpäätös on valmistunut. Tulos osoittaa 16.344,55 euron
ylijäämää, kun se talousarviossa arvioitiin olevan 2.241 euroa ylijäämäiseksi.
Vuoden 2021 kirkollisverokertymä oli 491.251,96€ toteutumaprosentti
102,30% (edell. vuosi 468.750,38 €), mikä merkitsi 4,80% nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvion tavoite oli 480.000 €. tämä
summa ylitettiin 11.251,96 eurolla. Valtionrahoitusta kertyi 49.236,00
euroa (49.704 euroa vuosi 2020.) Verotulot ja valtionrahoitustulot yhteensä 540.487,96 euroa (edell. vuosi verotulot yhteensä 518.454,38 €).
Nousua edelliseen vuoteen 4,25%.
Toimintakulut olivat 563.187,31 (edell. vuosi 522.882,43) ja toimintatuotot 102.735,47 (edell.vuosi 94.949,75) (summat sisältää sisäisiä eriä).
Tutustumme tulokseen ja tileihin tarkemmin. Tilintarkastus on suoritettu
10.3.2021 Tarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa BDO Audiator
Oy:stä. Käsitellään tarkastuksessa todetut asiat sekä sisäisenvalvonnan ja
omaisuuden tarkastuksen yhteydessä todetut asiat.
Tilintarkastaja esittää lausunnossaan tilien hyväksymistä ja vastuu
vapauden myöntämistä.
Taloudenhoitajan esitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilipäätöksen vuodelta 2021
ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja päätettäväksi vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastajan ehdottamalla tavalla.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
16.344,55 euroa siirretään taseen yli/alijäämätilille.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin.
Päätös: Käytiin läpivuoden 2021 tilinpäätös. Tilintarkastuksen tulos, sisäisen- sekä omaisuuden tarkastuksen pöytäkirjat. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä tilinpäätöksen ja edellä mainitut tarkastuskertomukset sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2021.
Tilikauden ylijäämä 16.344,55 euroa siirretään edellistentilikausien yli/alijäämä tilille.

____/____
tark.
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ILMOITUSASIOITA

Kirkkoherranvirasto on auki 1.3.2022 alkaen maanantaisin ja torstaisin kello 09.0012.00.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään maanantaina 2.5. kello 18.30
Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 12.5. kello 18.30.
Päätteeksi laulettiin iltavirsi 548.
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VALITUSOSOITUS liitetään pöytäkirjaan

