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KOKOUKSEN AVAUS
Vs. kirkkoherra Irina Kaukinen avasi kokouksen.

Kn 105 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava kokouksen jäsenille ja niille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksessa, viimeistään
kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, lista käsiteltävistä asioista.
Esityslistat on sähköpostitettu jäsenille 11.12.2020. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kn 106 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkoneuvoston työjärjestyksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa
kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätösesitys:
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 2 henkilöä. Vuorossa ovat Sinikka Hutko ja Aulis Keihäs.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Hutko ja Aulis Keihäs.

Kn 107 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2021
Kirkkohallitus määrää vuosittain, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava (KL 22 luku, 2 § 1. mom.). Kirkkoneuvoston on seurakunnassa laadittava kolehtisuunnitelma niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, jotka eivät ole ns. virallisia kolehteja (KJ 2 luku, 8 §).
Kirkkoherralla tule olla oikeus perustellusta syystä poiketa kirkkoneuvoston hyväksymästä suunnitelmasta. Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu esitys kolehtisuunnitelmaksi ajalle 1.1. - 31.12.2021.
LAVA: Lapsi- ja nuorisotyöhön kerättävillä kolehdeilla on vaikutusta ko. toiminnan
rahoitukseen.
Päätösesitys:
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto
a) vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. - 31.12.2021 ja
b) antaa kirkkoherralle luvan perustellusta syystä poiketa suunnitelmasta
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

Liite 1 Kolehtisuunnitelma

Kn 109 §

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2020 TALOUSARVIOON
Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokkatason netto.
Kiinteistöhallinnossa on ylitystä johtuen mm. siitä, että talousarvion maa-alueiden
myynnistä suunniteltuja 60 000 euron tuottoja ei ole saatu ja myös metsätalouden tulot
ovat jääneet budjetoitua 26 000 euroa alemmiksi. Menoissa palvelujen ostoissa metsänhoitokulut ja puutavaran myyntikulut ovat ylittyneet n. 25 000 euroa talousarvioon nähden. Kulut yhteensä on kuitenkin toteutuneet budjetoitua alempina, jolloin nettoylitys
on marras-joulukuun vaihteessa vain n. 4 000 euroa. Joulukuun aikana tehdään vielä
joitakin valaistusten parannuksia eri kirkkoalueilla, joten määrärahamuutos talousarvioon on syytä tehdä. Tehdään talousarvioon muutoksena tulojen alitus 60 000 euroa, joka
oli suunniteltu tulevan maa-alueiden myynnistä.
Hautausmaahallinnossa nettoylitys marras-joulukuun vaihteessa on n. 25 000 euroa
vuoden 2020 talousarvioon nähden. Ylitys koostuu pitkälti alueiden kunnossapidosta
sekä hautauskustannuksista. Hautausmaahallinnon ja hautainhoitorahaston välillä tullaan vielä tekemään kustannustensiirtoja tilinpäätöksen yhteydessä, kun kustannusten
kohdentumista eri kustannuspaikoille tarkistetaan. Hautausmaahallinnolle on kuitenkin
tarpeen lisätä määrärahaa 30 000 euroa.
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Johtuen mm. tilaisuuksien vähäisyydestä koronan vuoksi on kuitenkin osalla pääluokista käyttö ollut talousarvioon nähden selvästi vähäisempää. Seurakuntatyön nettototeuma marras-joulukuun vaihteessa on vain n. 80 %, joka on 200 000 euroa alle talousarvion. Samoin henkilöstökulut kokonaisuudessaan marraskuun loppuun mennessä
ovat toteutuneet 86 % talousarvioon nähden. Nämä haetut käyttötalouden muutokset
saadaan siis käytännössä katettua käyttötalouden muista osista, vaikka tuloslaskelma
kokonaisuudessaan tässä vaiheessa näyttääkin alijäämää vajaa 100 000 euroa. Marraskuun loppuun mennessä verot ovat kertyneet n. 224 000 euroa alle budjetoidun.
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuoden 2020 talousarvioon seuraavasti:
- Kiinteistöhallinto: 60 000 euron tulomäärärahan poisto
- Hautausmaahallinto: 30 000 euron määrärahalisäys
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

Kn 110 §

MUUT ASIAT
Ei ollut muita asioita.

Kn 111 §

TIEDOKSI
-

Kn 112 §

viranhaltijapäätökset
o vs. talouspäällikkö 8 – 11 §

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 113 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

