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Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla olleet

Keskiviikko 30.5.2018 klo 19.00 – 20.38
Seurakuntatalo
Jäsenet
Hintsala Kirsti
Ikäläinen Kirsi
Jauhiainen Jaana
Laukkanen Esko
Leskinen Antero
Muhos Virpi
Nuutinen Helena
Paananen Hannu
Pulliainen Harri
Roivainen Sirkka
Saastamoinen Matti
Saastamoinen Oiva
Salonen Hanna-Maija
Savolainen Pekka
Tirkkonen Mirja

poissa
poissa

poissa

Muut
Oiva Malinen, kirkkoherra
Heli Nyyssönen, pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§§ 1-11

Pöytäkirjan allekirjoitus

Harri Pulliainen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus 30.5.2018

Heli Nyyssönen
pöytäkirjanpitäjä

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

Antero Leskinen

Virpi Muhos

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 31.5.–30.6.2018.

Kirkkoherra

Oiva Malinen
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuusto
§1
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus. Kirkkovaltuusto päätti, että kukin valtuutettu pitää aakkosjärjestyksen mukaisella vuorollaan alkuhartauden (Kv. 1/2015 § 1). Aakkosjärjestyksessä seuraavana vuorossa on Matti Saastamoinen.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja Matti Saastamoinen pitää alkuhartauden.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuusto
§2
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla
viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä
tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen
valtuuston kokousta.
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty jäsenille 22.5.2018 ja esityslista
23.5.2018. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus pöytäkirjan
nähtävillä olosta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 21.5.2018.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidettävän
alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu,
puheenjohtajan on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
KL 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Puheenjohtaja pitää nimenhuudon ja toteaa sen jälkeen onko kokous laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kirkkovaltuusto

§3
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri
varmentaa. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen, ellei valtuusto toisin päätä.
Kirkkovaltuusto päätti käyttää pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä (Kv.1/2015 § 3). Aakkosjärjestyksessä seuraavina ovat vuorossa Jaana
Jauhiainen ja Esko Laukkanen.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Jauhiaisen
ja Esko Laukkasen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Molemmat aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa olevat olivat
poissa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin seuraavat, Antero Leskinen ja Virpi
Muhos. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkovaltuusto
§4
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esittelylistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, kirkkovaltuustolle esittelylistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. KL 10 luvun 1 §:n mukaan asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei
kuitenkaan tarvitse valmistella.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
12.4.2018 § 12
Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat
kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:ssä. Seurakunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksessä 15 luvun 6
§:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajalle. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.
Seurakunnan taloussäännön 22 §:n mukaan tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja
tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä luettelot ja selvitykset. Kirkkohallitus on antanut seurakunnille yksityiskohtaiset ohjeet tilinpäätöksen laatimisesta.
Esityslistan liitteenä 1 on tasekirja vuodelta 2017. Taseen loppusumma on
1 050 049 €. Tuloslaskelman mukaan vuoden 2017 verotulot ja valtionrahoitus
olivat yhteensä 463 716 € (muutos edellisvuoteen - 6 314 €). Käyttötalouden
toimintatuotot olivat 140 459 € ja toimintakulut 638 307 €. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui verotulojen, verotuskustannusten, keskusrahastomaksujen
sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen 74 429 €. Käyttöomaisuuden poistojen jälkeen tilikauden tulos on 84 711 € alijäämäinen.
Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty tasekirjassa.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tasekirjan vuodelta 2017 sekä luovuttaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tasekirja ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus esitetään edelleen kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden käsittelemistä varten.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuusto
§5
Liitteenä on Tasekirja 2017 sekä tilintarkastajan lausunto, liitteet 1 ja 2.
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto
1) käsittelee kirkkoneuvoston allekirjoittaman tasekirjan ja tilintarkastajan
tarkastuskertomuksen tilikaudelta 2017;
2) hyväksyy tilikauden alijäämän 84 711 € siirrettäväksi edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille; ja
3) päättää tilintarkastuslausunnon perusteella tilinpäätöksen 2017 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ROVASTIKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
12.4.2018 § 13
Siilinjärven rovastikunnan yhteistyön johtosäännön 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on valmistella edellisen vuoden tilinpäätös käsiteltäväksi lääninrovastin seurakunnan hallinnossa. Johtokunta on valmistellut tilinpäätöksen kokouksessaan. Rovastikunnan tasekirja on liitteenä 2.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa Siilinjärven rovastikunnan tasekirjan
vuodelta 2017 sekä luovuttaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tasekirja ja
tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus esitetään edelleen kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden käsittelemistä varten.
Vuoden 2017 tilikauden tulos on 2 959,73 € ylijäämäinen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------------------------------------------------------------Kirkkovaltuusto
§6
Liitteenä on Rovastikunnan tasekirja 2017 sekä tilintarkastajan lausunto, liitteet 3 ja 4.
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto
1) käsittelee kirkkoneuvoston allekirjoittaman tasekirjan ja tilintarkastajan
tarkastuskertomuksen tilikaudelta 2017;
2) hyväksyy tilikauden ylijäämän 2 959,73 € siirrettäväksi edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille; ja
3) päättää tilintarkastuslausunnon perusteella tilinpäätöksen 2017 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VEROPROSENTTI VUODELLE 2019
Kirkkoneuvosto
21.5.2018 § 26
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta. Kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti on
verovuosikohtainen ja siitä tehdään päätös viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden syksyllä.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,95 %.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------------------------------------------------------------

Kirkkovaltuusto
§7
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,95 %.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSALUEET JA VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Kirkkoneuvosto
21.5.2018 § 22
Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen muutos
tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena on,
että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen seuraavia seurakuntavaaleja.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan.
Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan alueen jakamisesta äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin ja seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot,
tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo. Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan, jotta
vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin
jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä.
Mikäli seurakunta ei ole jakautunut äänestysalueisiin, seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka.
Keiteleen seurakunnan alue on suhteellisen pieni, joten äänestysalueisiin jakaantumiselle ei ole tarvetta. Ennakkoäänestysmahdollisuus on kaikkina ennakkoäänestyspäivinä klo 9-18. Äänestysalueisiin jako lisäisi merkittävästi
vaalin valmistelutyötä. Aiemmissa seurakuntavaaleissa seurakunnan aluetta ei
ole jaettu äänestysalueisiin.
Uuden KL 23:19 mukaan seurakuntavaalien toimittamista varten kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. KVJ
2:4,1 mukaan vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.
_________________________________________________________________________________
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SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSALUEET JA VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 22 (jatkoa)
Kirkkohallitus suosittelee, että vaalilautakuntaan valittaisiin enemmän jäseniä
kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään,
vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen
vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Uusien vaalisäännösten mukaan kirkkoherra ei ole enää virkansa puolesta
vaalilautakunnan jäsen.
KL 23:8 mukaan kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa vaalilautakunnassa oli viisi jäsentä ja yhtä
monta varajäsentä.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) seurakunnan aluetta ei jaeta seurakuntavaaleissa 2018 äänestysalueisiin;
2) kirkkovaltuusto valitsee seurakuntavaalien vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä; ja
3) kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan kuusi varajäsentä asettaen heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat varsinaisten jäsenten tilalle.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------------------------------------------------------------Kirkkovaltuusto
§8
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto päättää, että
1) seurakunnan aluetta ei jaeta seurakuntavaaleissa 2018 äänestysalueisiin;
2) valita seurakuntavaalien vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja viisi muuta
jäsentä; ja
3) valita vaalilautakuntaan kuusi varajäsentä asettaen heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat varsinaisten jäsenten tilalle.
Päätös
Kirkkovaltuusto
1) päätti, että seurakunnan aluetta ei jaeta seurakuntavaaleissa 2018 äänestysalueisiin.
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SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSALUEET JA VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Kirkkovaltuusto
§ 8 (jatkoa)
2) valita seurakuntavaalien vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Oiva Malisen
sekä varsinaisiksi jäseniksi
- Leena Jäntti, Suotie
- Eila Nuutinen, Savelantie
- Erkki Kahila
- Satu Raatikainen, Lääkärintalo
- Markku Paananen

3. valita vaalilautakunnan varajäseniksi (kutsumajärjestyksessä)
- Marja Airasto
- Jouni Qvick
- Anna-Liisa Tuhkanen
- Markus Kokkonen
- Kaisa Raatikainen
- Arto Laukkanen
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ILMOITUSASIAT
Kirkkovaltuusto
§9
Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta Keiteleen seurakunnalle
 urkujen korjaukseen 7 550 €
 seurakuntatalon remonttiin 36 250 €.
Yhteistyöneuvottelut, joihin osallistuivat Keitele, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto
 20.2.2018 piispan kutsusta, kirkkoherrat, johtavat taloushallinnon viranhaltijat, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajat ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajat
 22.5.2018 jatkoneuvottelu, kirkkoherrat ja luottamushenkilöiden edustaja kustakin seurakunnasta
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1-3 / 2018.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Keskusteltiin taloudesta ja yhteistyöstä ja päätettiin jatkaa yhteistyöneuvotteluja lähiseurakuntien kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto
§ 10
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkovaltuusto
§ 11
Puheenjohtajan
päätösesitys
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
20.38.
_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________

