HAILUODON SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU

Kirkkovaltuuston kokous pidetään – jos Jumala suo – seurakuntasalissa
keskiviikkona 12. päivänä toukokuuta 2021 klo 18.00.
ASIALISTA
1. 11. §

KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS

2. 12. §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3. 13. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

4. 14. §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

5. 15. §

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

6. 16. §

SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS 2020

7. 17. §

MUUT ASIAT

8. 18. §

VALITUSOSOITUKSET

9. 19. §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hailuodossa, touko 4. päivänä 2021
Maarit Parrila
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kirkkovaltuuston kokouksen asialista on nähtävänä kirkon ilmoitustaululla 4. –
12.5.2021

HAILUODON SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 12.5.2021 klo 18.00
Seurakuntasali
Isola, Marja-Liisa
Lepistö, Veli-Pekka
Maikkola, Minna
Parrila, Maarit, puheenjohtaja
Parrila, Ulla
Rantasuo, Kirsi
Rantasuo, Pirkko
Sipilä, Airi
Sipilä, Heli
Tuominen, Elsa
Vähäkangas, Maria-Theresa
Juntunen Timo, sihteeri, kirkkoneuvoston pj
Ilkko Heikki, talousjohtaja

11. §

Pöytäkirja 2/2021
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KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Asia: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pidettiin alkurukous, jonka jälkeen
toimitettiin nimenhuuto.

12. §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Asia: Kutsu kokoukseen ja asialista ovat olleet nähtävillä 4.5.2021 alkaen.
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

13. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Asia: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elsa Tuominen ja Maria-Theresa
Vähäkangas

14. §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
Asia: KL 25:3 mukaan kirkkovaltuuston tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä
oloaika on 30 päivää.
Esitys: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkon
ilmoitustaululla 13.5. – 11.6.2021 välisen ajan.
Päätös: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä
kirkon ilmoitustaululla 13.5. – 11.6.2021 välisen ajan.

15. §

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asia: Kirkkovaltuuston tulee päättää kokouksen työjärjestyksestä.
Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä asialistan kokouksen
työjärjestykseksi.

16. §

SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS 2020
Asia: Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
on sen lisäksi mitä kirkkojärjestyksessä säädetään, soveltuvin osin voimassa,
mitä kirjanpitolaissa säädetään (kirjanpitolaki 1336/1997 ja lisäksi
11.5.2001/440, 9.11.2006/1129).
Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:5) seurakunnan on laadittavat tilikaudelta
tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 15 luvun 6
§:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista
koskeviksi
toimenpiteiksi
(lisäksi
kirjanpitolaki
8.11.2003/1045
ja
9.11.2006/1129).
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on
viipymättä annettava tilintarkastajille. 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. Liitteenä
tilinpäätösasiakirjat.
Esitys: Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle
seurakunnan
ja
hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
- toteaa, että seurakunnan tilikauden tulos on ylijäämäinen 1423,08 € ja
hautainhoitorahaston tilinpäätös on ylijäämäinen 777,83 €.
- siirretään seurakunnan vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 1423,08 € taseen
omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille
- siirretään hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 777,83 €
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.
- hyväksytään seuraavien kustannuspaikkojen
toimintakatteen ylitykset : Kirkkoherranvirasto 319,32 €, Muu yleishallinto
1203,62 €, Jumalanpalveluselämä 2210,81 €, Tiedotus ja viestintä 1838,98 €,
Rippikoulu 1307,30 €, Lähetystyö 911,93 €, Varsinainen hautaustoimi 1333,78
€

- esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.
Päätös: Kirkkovaltuusto toteaa, että seurakunnan tilikauden tulos on
ylijäämäinen 1423,08 € ja hautainhoitorahaston tilinpäätös on ylijäämäinen
777,83 €.
- siirretään seurakunnan vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 1423,08 € taseen
omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille
- siirretään hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 777,83 €
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.
- kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seuraavien kustannuspaikkojen
toimintakatteen ylitykset : Kirkkoherranvirasto 319,32 €, Muu yleishallinto
1203,62 €, Jumalanpalveluselämä 2210,81 €, Tiedotus ja viestintä 1838,98 €,
Rippikoulu 1307,30 €, Lähetystyö 911,93 €, Varsinainen hautaustoimi 1333,78
€
- kirkkovaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille.
Muutoksen haku: kirkollisvalitus Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelle
17. §

MUUT ASIAT
- Kirkkoherra, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja talousjohtaja ovat aloittaneet
kiinteistöselvityksen. Tavoitteena on luoda kiinteistöstrategia, joka ohjaa
tulevina vuosina seurakunnan kiinteistöjen käyttöä, ottaen huomioon
toiminnan ja talouden näkökulmat.
- Seurakunnan talouden toteuma maaliskuun lopussa (1/4 vuodesta):
Toimintatuotot 14,1 % ; Henkilöstökulut 21,3 % ; Palvelujen ostot 19,9 % ;
Tarvikeostot 11,2 % ; Toimintakate 19,8 % ; Kirkollisverotulot 27,7 %. Raportti
liitteenä.
- Kirkkovaltuuston mahdollinen kokous ennen kesälomakautta
tiistaina 8.6. klo 18.

18. §

VALITUSOSOITUKSET
Asia: Puheenjohtaja antaa valitusosoitukset kirkkovaltuuston päätöksistä.
Päätös: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen §16.

19. §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.
Maarit Parrila
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Timo Juntunen
kirkkovaltuuston sihteeri

Elsa Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja

Maria-Theresa Vähäkangas
pöytäkirjan tarkastaja

(Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja nähtävänä seurakunnassa.)

