TOIVAKAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
2/2017
Kirkkovaltuusto
18.5.2017
______________________________________________________________________________
To 18.5.2017 klo 19.00 – 20.41 srk-kodilla

Aika ja paikka
Jäsenet
x = läsnä

x
x
x
x
x
x

Ahopelto, Hannu
Heiska, Tuomo
Juusela, Juha
Karanta, Janne
Kauppinen, Markku
Korhonen, Marja
Koriseva-Karmala, Arja
x Lamberg, Irja
Leppänen, Päivi
Niemi, Lauri
x Nieminen, Irja
x Nummi, Markku
Ojonen, Sointu
x Oksanen, Johanna
Ruokonen, Marianna
Pynnönen, Sirkka
x Saarelainen, Topi
Särkkä, Suvi
Valtonen, Päivi

Muut läsnäolijat

varapuheenjohtaja
varajäsen

puheenjohtaja
ilm. esteestä
varajäsen, ilm. esteestä
varajäsen, ilm. esteestä
poistui klo 19.45 § 16 aikana
ilm. esteestä
ilm. esteestä
ilm. esteestä
ilm. esteestä
varajäsen, ilm. esteestä

Partanen, Panu (kn. pj)
Korhonen, Pirjo (sihteeri)

Kokouksen
avaus

11 §

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.09.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

12 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsiteltävät asiat 11-19 §§
Pöytäkirjan
tarkastus

13 §

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Oksanen ja
Topi Saarelainen.

Allekirjoitukset
Marja Korhonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Korhonen
sihteeri

Seurakuntakodilla kokouksen jälkeen.

Johanna Oksanen
pöytäkirjantarkastaja

Topi Saarelainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 19.5.-18.6.2017 (ma, ke, pe klo 9-12).
Panu Partanen, khra
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14 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

15 § TALOUSARVIOVUODEN 2016 TULOARVION ALITTAMINEN
Kneuv 2/2017 § 17 (30.3.)
Talousarviovuoden 2016 tuloarvion alittaminen ja määrärahojen ylittäminen
(Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo Korhonen)
Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden. Seurakunnan
taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvion sitovuustaso toteutuu kirkkovaltuustoon
nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain
talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 §). Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa
ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Toivakan seurakunnan kirkkovaltuusto on määritellyt 2016 sitovuustason (10.12.2015):
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso/vuosikate
kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien ja työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikkataso/vuosikate
kirkkoneuvostoon nähden.
Tuloarvion alittaminen pääluokassa 5 Kiinteistötoimi
Ulkoisissa toimintatuotoissa arvioitu tuloarvio -39 450 € ja toteuma -34 247,91 €, tuloarvio
alittui -5 202,09 €. Tuloarvion alitusta syntyi seuraavissa tiliryhmissä; myyntituotot – 323,92
€, metsänmyyntitulot – 9239,80 €. Alitukset yhteensä – 9 563,72 €. Tuloarvion ylitystä syntyi
seuraavissa tiliryhmissä korvaukset 78,85 €, vuokratuotot 2 115,87 €, muut lahjoitustuotot
658,30 € ja muut tuotot 1 508,61 €. Ylitykset yhteensä 4 361,63 €. Tuloarvion alitusten ja
ylitysten yhteisvaikutus yhteensä –5 202,09 €.
Ulkoisissa toimintakuluissa määräraha-arvio 107 045 € ja toteuma 103 533,22 €, määrärahaarvio alittui 3 511,78 €. Määräraha-arvio alittui seuraavissa tiliryhmissä; henkilöstökulut
2 867,64 €, palvelujen ostot 3 613,49 €, vuokrakulut 57,60 €. Alitukset yhteensä 6 538,73 €.
Määräraha-arvio ylittyi seuraavissa tiliryhmissä; aineet ja tarvikkeet – 2 399,59 € ja muut
toimintakulut - 627,36 €. Ylitykset yhteensä - 3 026,95 €. Määräraha-arvion alitusten ja
ylitysten yhteisvaikutus yhteensä 3 511,78 €.
Kohdassa toimintakate 1 (ulkoinen) talousarviomääräraha (67 595 €), toteuma 69 285,31 €
ylitys - 1 690,31 € (- 5 2 2,09 € + 3511,78 €)
Sisäisissä toimintatuotoissa arvioitu tuloarvio - 104 155 € ja toteuma – 93 938,44 €. Tuloarvio
alittui - 10 216,56 €. Arvio/toteuma jakautui seuraavasti; Kirkko - 38 215 €/-35 260,63 €,
Seurakuntakoti - 53 595 €/- 46 698,97 €, Myrskylyhty - 4 335 €/- 4 572,62 € ja Uusi Pappila 8 010,00 €/- 7 406,22 €.
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Kun huomioidaan kiinteistötoimen toteuma kohdassa toimintakate 1 -1 690,31 € ja sisäisten
toimintatuottojen toteuma -10 216,58 €, alittuu tuloarvio kohdassa toimintakate 2 -11 906,87 €
(LIITE 1).
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää pääluokan 5 Kiinteistötoimi tuloarvion alituksen –11 906,87 €
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--KVALT 18.5.2017
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy pääluokan 5 Kiinteistötoimi tuloarvion alituksen
–11 906,87 € (Liite 1).
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

16 § VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Kneuv 2/2017 § 18 (30.3.)
Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös
(Valmistelijat: Panu Partanen ja Pirjo Korhonen)
Seurakuntien kirjanpidossa noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä ja soveltuvin
osin kirjanpitolakia. Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi.
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä
toimintakertomus, joka sisältää talousarvion toteumavertailun.
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan
toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Toimintakertomuksessa esitellään talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet sekä
niiden toteuma tilivuonna.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista.
Tasekirja sisältää:
- toimintakertomuksen,
- tilinpäätöslaskelmat,
- tilinpäätöksen liitetiedot,
- allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä
- luettelot ja selvitykset.
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Tasekirja, jonka sivut on sidottu ja numeroitu, säilytetään pysyvästi. Tilinpäätöstä
varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan tavoin ja säilytetään säädetyn ajan.
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
[Tasekirja LIITE 3a, tase ja tuloslaskelma LIITE 3b, talousarvion toteutuma
tulosyksiköittäin LIITE 3c]
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2016 tasekirjan (toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen),
allekirjoittaa sen sekä lähettää koko aineiston tilintarkastajille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---Kneuv 3/2017 § 18 (4.5.)
25 § Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus ja tasekirjan lähettäminen kirkkovaltuustolle
Talouspäällikön esitys:
1) Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2016 tasekirjaa koskevan tilintarkastuskertomuksen
(LIITE 1). Tilintarkastuskertomukseen sisältyy lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä.
2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden
tilivelvollisille vuoden 2016 tileistä.
3) Kirkkoneuvosto lähettää koko tasekirjan kirkkovaltuustolle päätettäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
----KVALT 18.5.2017
Kirkkoneuvoston esitys:
1) Kirkkovaltuusto hyväksyy Toivakan seurakunnan tasekirjan 2016 (Liitteet 2-4).

2) Kirkkovaltuusto tutustuu tilintarkastuskertomukseen (Liite 5), joka sisältää
lausunnon tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
3) Kirkkovaltuusto myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2016.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

_____/_____

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
18.5.2017

17 § SYKSYN 2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSET
Kirkkoneuvoston esitys:
Päätetään syksyn 2017 kirkkovaltuuston kokoukset.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuuston kokoukset 14.9., 21.9. (valtuustoseminaari), ja
12.12.2017
18 § TIEDOKSI
–

Talouden toteutuma 1-4/2017.

–

Toivakkalaisten Israelin matka 13.-20.4.2018.

–

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Jyväskylässä 23.9.2017 (Liite 6, ei liitetä
pöytäkirjaan).

–

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1-3/2017 (Liitteet 7-9, ei liitetä pöytäkirjaan).

–

Helatorstain messu kirkossa 25.5.2017 klo 17.

–

Piispa Simo Peuran 60-vuotisjuhla 15.6.2017

–

Keskusteltiin kaatuneitten muistotaulun sijoittamisesta Toivakkatalolle

–

Sankarivainajien hautalyhdyt

–

Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskijana toimii Markku Kauppinen

19 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.41. Iltavirsi. Valitusosoitus liitettiin
pöytäkirjaan.
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