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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.6.–5.7.2017 ja sen
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.
Todistaa viran puolesta
_________________________________
Ilmoitustaulun hoitaja
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12 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:5 ja kirkkovaltuuston
työjärjestyksen mukaan laillisesti koolle kutsuttu.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 § ESTEEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3§:
”Mikäli valtuutetuilla on tilapäinen este, on hänen ilmoitettava siitä valtuuston puheenjohtajalle tai kirkkoherralle, jolloin hänen varajäsenelleen on viipymättä toimitettava kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava mikäli mahdollista kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen voi toimia estyneen tilalla. ”
Esitys:

Käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Päätös:

Todettiin kaikkien valtuutettujen olevan paikalla, joten esteiden
käsittelyä ei tarvittu.

15 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 23§:ssä
käsitellään kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran lakkauttamista.
Ilmoitusasiat siirtyvät näin ollen 24 §:ksi, muut mahdolliset asiat 25 §:ksi
ja kokouksen päätös 26 §:ksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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16 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka määrätään
tarpeen tullen toimimaan tämän kokouksen ääntenlaskijoina. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 5.6.-5.7.2017
Merkitään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 5. päivästä kesäkuuta
lähtien kirkkoherranvirastossa toimiston aukioloaikoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
Riitta Panula ja Tuomas Pulli.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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17 § E-JA K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
Kirkkoneuvosto 28.3.17 § 48
Liite 1: toimintakertomus, tilinpäätös, kokouspöytäkirja
Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirien hengellisen työn johtokunta käsitteli kokouksessaan 20.2.2017 vuoden 2016 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja hyväksyi sen omalta osaltaan ja päätti jättää
sen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon käsiteltäväksi.
Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirien Hengellisen tilinpäätös
osoittaa vuodelta 2016 ylijäämää 12.293,39 euroa. Toimintatuottoja
kertyi yhteensä 148.674 euroa joka muodostui seurakuntien maksuosuuksista. Toimintakulut olivat 136.375,62 euroa. Tarkemmat tiedot tilinpäätösluvuista käyvät ilmi tasekirjasta.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien
hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016
Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien johtokunnan esityksen
mukaisesti kirkkovaltuustolle ja että tilikauden ylijäämä 12.293,39 euroa
siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen
tilintarkastajille.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
vuodelta 2016 kirkkovaltuustolle ja että tilikauden ylijäämä 12.293,39
euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto vahvisti omalta osaltaan vuoden 2016 E- ja KPohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päätti siirtää tilikauden ylijäämän
12.293,39 euroa edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Marjamäki, p. 040-3536623
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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18 § E- ja K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016
Kirkkoneuvosto 23.5.2017 §74
Liite 2: Tilintarkastuskertomus
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirien tilintarkastaja Esko Säilä, (JHT, HT) KPMG Julkishallinnon palveluista on antanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2016 tilintarkastuksen suorittamisesta
erityishuoltopiirien hengellisen työn osalta. Tilintarkastus on suoritettu
9.5.2017. Kertomuksessa esitetään, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja
vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 2016.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös
hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta
2016.
Päätös, Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että
vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 2016.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2016.

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Marjamäki, p. 040-3536623
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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19 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Kirkkoneuvosto 28.3.2017 § 49
Liite 3: Tasekirja
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistunut. Asiakirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Numeeriset raportit on saatu kirkon palvelukeskuksesta. Tasekirja sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2016.
Toimintatuotot olivat 467.659 euroa. Toimintakulut olivat 3.136.979 euroa. Verotulot sisältäen valtionrahoituksen olivat 3.426.169 euroa. Seurakunnan ylijäämä oli 241.251,92 euroa. Hautainhoitorahaston ylijäämä
oli 25.144 euroa. Toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat ovat yhtenä
tasekirjana.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016
2. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 241.251,92 euroa
siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille
3. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille
4. esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja (1) allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
241.251,92 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3)
antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille sekä (4) esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle.

Päätös, kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja siirtää tilikauden ylijäämän 241.251,92 euroa edellisten
vuosien yli-/alijäämätilille.

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Marjamäki, p. 040-3536623
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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20 § LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016
Kirkkoneuvosto 23.5.2017 §
Liite 4: tilintarkastuskertomus, vahvistuskirje
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastaja Esko Säilä (JHT, HT)
KPMG Julkishallinnon palveluista on antanut tilintarkastuskertomuksen
vuoden 2016 tilintarkastuksen suorittamisesta. Tilintarkastusta on suoritettu 9.5.2016. Kertomuksessa esitetään, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 2016.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös
hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta
2016.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että
vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2016.

Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2016.

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Marjamäki, p. 040-3536623
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto 28.3.2017 § 51
Liite 5: Taloussääntö
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään mm.
talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta,
hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista. Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja
muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu
muun muassa seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Muutokset ovat niin oleellisia, että jokaisen seurakuntatalouden on laadittava
mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa tai yhteisessä kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Em. ohjeistuksen mukaisesti Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan aiempi taloussääntö korvataan nyt hyväksyttävällä taloussäännöllä, joka on kirkkohallituksen virastokollegion mukainen.

Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan taloussäännön ja
esittää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää taloussääntöä kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.

Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan taloussäännön.

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Marjamäki, p. 040-3536623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto 23.5.2017 § 72
Seurakunnan jäsenten tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkolain 15 luvun 2§:n mukaan kirkkovaltuusto
vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää
ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee lisäksi
osallistua kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston menojen rahoittamiseen.
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2017 on 1,75
%. Tuloveroprosentti on pysynyt samana useita vuosia. Etelä-Pohjanmaan
rovastikunnissa on tuloveroprosentti Seinäjokea ja Kuortanetta lukuun ottamatta 1,75. Vaikka kustannustaso nousee koko ajan, on tulojen ja menojen tasapainottaminen vuoden 2018 talousarviossa realistista saman suuruisella 1,75 %:n tuloveroprosentilla. Tuloveroprosenttia 1,75 % käytetään
myös talousarviovuoden 2018 laadinnan pohjana.
Kirkollisverotulot laskivat viime vuonna 2,5 prosenttia.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion
laatimisen lähtökohtana käytetään 1,75 % suuruista tuloveroprosenttia ja
ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion laatimisen lähtökohtana käytetään 1,75% suuruista
tuloveroprosenttia ja että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan
1,75.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen ja vahvisti vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,75%.

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Marjamäki, p. 040-3536623
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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23 § KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Kirkkoneuvosto 23.5.2017 § 65
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.1.2017 (7§) käsitellyt toimistosihteerin tehtäviä nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.7.2017. Kirkkoherranviraston työtehtäviin on tulossa muutoksia koska kirkkohallituksen täysistunto on linjannut marraskuussa 2015 että kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Hankkeen aikataulu
on määritelty siten, että alueellisten keskusrekisterien muodostamiseen
ryhdytään vuonna 2017 kun digitointi on valmis. Alueellisen organisoitumisen on suunniteltu tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin sopimuksin. Keskusrekisterien tarpeeksi on arvioitu n. 2-4/hiippakunta. Alueellisesti kirkonkirjojen pidon uudelleen organisointia voidaan ja kannattaa tehdä vapaaehtoiselta pohjalta jo tässä vaiheessa. Useissa tapauksissa kirkonkirjojen
pidon uudelleen organisoiminen merkitsee muutosta myös seurakunnan
toimistotyön järjestämisessä. Kirkkoherranviraston tehtävät ovat tietohallinnon kehittyessä ja seurakunnan jäsenmäärän laskiessa vähentyneet viime vuosina. Tässä yhteydessä toisen toimistosihteerin virkaa ei ole ollut
mielekästä täyttää vakituisella viranhaltijalla ja kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt että kirkkoherranviraston tehtäviä hoidetaan osaaikaisella (60%), määrä-aikaisella työsopimussuhteisella työntekijällä
1.6.2017–30.5.2018.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että toimistosihteerin virka
lakkautetaan 1.7.2017 alkaen.
Päätös, kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että
toimistosihteerin virka lakkautetaan 1.7.2017 alkaen.

Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin
viran 1.7.2017 alkaen.

Lisätietoja: Tuomiorovasti Matti Salomäki, p. 044-7276996
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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24 § ILMOITUSASIAT
-

Mirjami Mäntymaa ja Matti Salomäki kertoivat kirkkovaltuustolle kirkolliskokouksessa käsitellyistä asioista

-

Marjanne Kuntsi kertoi hiippakuntavaltuustossa käsitellyistä asioista

-

Anni Hakola kertoi terveisiä Oulun jumalanpalveluspäiviltä

-

Maria Härsilä toi terveisiä kirkon musiikkijuhlilta

25 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-

Matti Salomäki tiedotti kirkkovaltuustoa aloitteesta, joka käsitteli avioliittoasiaan liittyviä käytäntöjä. Aloite on käsitelty kirkkoneuvoston 23.5.2017
kokouksessa.

-

Matti Salomäki tiedotti kirkkovaltuustoa alueellisesta keskusrekisterihankkeesta Lapuan hiippakunnassa ja sen aikataulusta.

-

Kutsu piispa Simo Peuran 60 v juhlapäivään

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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26 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.51 ja antoi valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

