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l § KOKOUKSENAVAUS
Kokouksen aluksi Teijo Peltola piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Simo
Ikola avasi kokouksen klo 18. 12.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUSJA 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.

3 § 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:

Käsitelläänvaltuutettujen esteet ja päätetäänniiden hyväksymisestä.

Päätös:

Käsiteltiin valtuutettujen Anni Hakola, Jorma Kallio, Riitta Kangasluoma,

Anna-Maija Klemettilä, Carita Liljamo, Mirjami Mäntymaa, Kari Nirha, Ari
Tuurinmäki esteet ja hyväksyttiin ne.

4 § KOKOUKSENTYÖJÄRJESTYS
Esitys:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen esityslistaksi, § 12 käsitellään heti § 5
jälkeen.

5 § PÖrTÄKIRJANTARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka määrätään
tarpeen tullen toimimaan tämän kokouksen ääntenlaskijoina. Lisäksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitetaan
seurakunnan ilmoitustaululla 14. 6. 2022- 15. 7. 2022

Merkitään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 14. päivästä kesäkuuta
lähtien seurakuntatoimistossa
Esitys:

toimiston aukioloaikoina.

Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Vesa
Välimäkija Teija Ylimäki.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa
Välimäkija Teija Ylimäki.
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6 § LAPUANTUOMIOKIRKKOSEURAKUNNANTILINPÄÄTÖS
VUODELTA2021
Kirkkoneuvosto 3. 5. 2022 § 46

Liite: Tilinpäätös 2021

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 11. pykälän mukaan, kirkkoneuvoston on
laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä tilinpäätös ja päättää

vastuuvapaudesta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden
kesäkuussa.

Tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistunut. Tilinpäätös sisältää
tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Toimintakertomus
sisältää talouskatsauksen, jossa saa yleiskuvan talouden kehittymisestä.
Toimintakertomus sisältää myös hallintoelinten kokoonpanon, tietoa
seurakunnan
henkilöstöstä,
väestötilaston
ja
työalojen
toimintakertomukset
toteutumisvertailuineen.
Tilinpäätöslaskelmiin
kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase liitetietoineen.
Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot ovat
toimintakulut
3. 310. 850 euroa. Toimintakulut

239. 340 euroa ja
vähenivät 11, 0 %

edellisvuodesta. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot ovat

yhteensä noin - 3. 071. 509 euroa. Kirkollisveroa on kertynyt yhteensä noin
3. 197. 633 euroa. Kirkollisverotuloja saatiin noin 84. 758 euroa enemmän
kuin vuonna 2020. Kirkollisverotulot kasvoivat edellisvuodesta noin 2, 6 %.

Valtionrahoitusta seurakunnille maksetaan yhteiskunnallisten

asioiden

(hautatoimi, kulttuuriperintö ja väestökirjanpito) hoitamisesta. Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnan saama valtionrahoituksen osuus oli 279. 048
euroa.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on noin 153. 479 euroa. Vuonna 2020
vuosikate oli-20. 948 .
Vuoden 2021 investoinnit olivat yhteensä noin 649. 000 euroa.

Tilikauden alijäämä vuodelta 2021 oli 42. 868, 36 euroa.
Päätös,kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja

l. allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2021
2. esittää kirkkovaltuustolle,

että tilikauden alijäämä 42. 868, 36 euroa

siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä
3. antoi tilinpäätöksen tilintarkastajille sekä
4. esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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vuoden 2021 tilikauden alijäämä 42. 868, 36 euroa siirretään

edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä
2. hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2021.
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7 § LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNANTILINTARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2021

Kirkkoneuvosto 31. 5. 2022 § 63
Liite: tilintarkastuskertomus

Tilintarkastusyhteisö

KPMG

tuomiokirkkoseurakunnan

Oy

Ab

tilintarkastuksen

on

suorittanut

Lapuan

ja antanut siitä liitteen

mukaisen tilintarkastuskertomuksen.

Esitys, talousjohtaja:

Merkitääntilintarkastuskertomus tiedoksija esitetäänkirkkovaltuustolle,
että vuoden 2021 tilinpäätöshyväksytäänja vastuuvapaus myönnetään
tilivelvollisille tilikaudelta 2021.
Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 ja
esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja kirkkovaltuusto

myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.
Lisätietoja:Sirpa Soukka, puhelin 040-353 6623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto 31. 5. 2022 § 58

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 l §:n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää
ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee lisäksi
osallistua kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston menojen
rahoittamiseen.

Vuoden 2018 kirkollisverotulot tippuivat noin 4, 6 % vuodesta 2017 eli
noin 141. 000 euroa. Kirkollisverotulojen

on ennustettu vähenevän

tulevina vuosina. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuloveroprosentti
vuonna 2020 ja vuonna 2021 on 1, 75. Tuloveroprosentti on pysynyt
samana useita vuosia. Menojen tasapainottaminen

vuoden 2023

talousarviossa ja tulevina vuosina on realistisempi vaihtoehto kuin
tuloveroprosentin nostaminen.

Tuloveroprosenttia 1, 75 käytetään myös talousarviovuoden 2023
laadinnan pohjana. Sitä on käytetty pohjana myös talouden
toimintasuunnitelmissa vuosien 2024 ja 2025 osalta.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto

esittää

kirkkovaltuustolle,

että

vuoden

2023

talousarvion laatimisen lähtökohtana käytetään entistä 1, 75 suuruista

tuloveroprosenttia ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2023
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1, 75.
Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että
vuoden 2023 talousarvion laatimisen lähtökohtana käytetään entistä

1, 75 % suuruista tuloveroprosenttia ja että tuloveroprosentiksi
vahvistetaan 1, 75,

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päättituloveroprosentiksi 1, 75 vuodelle 2023.

Lisätietoja:Sirpa Soukka, puhelin 040-353 6623
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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9 § E-P:N PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEN JA
VARAJÄSENEN VALINTA

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Eija
Harmanen pyytää vuorossa olevia seurakuntia valitsemana edustajan ja
varaedustajan perheasian neuvottelukeskuksen johtokuntaan.
Johtokunta toimii Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvoston alaisuudessa
ja siinä on 11 jäsentä. Sen tehtävänä on mm. johtaa ja kehittää
perheneuvontaa Etelä-Pohjanmaan alueella, valita viranhaltijat
perheasiain neuvottelukeskuksen virkoihin ja vapauttaa virasta, käsitellä
toimintakertomus ja tilinpäätös Seinäjoen seurakunnan hallintoelimien
jatkokäsittelyä varten, hyväksyä erillinen, toimintakertomusta laajempi
vuosikertomus ja antaa se tiedoksi jäsenseurakuntiin sekä hyväksyä
seuraavan vuoden (seuraavia kolmea vuotta varten laadittu) talous-ja
toimintasuunnitelma

sekä talousarvioehdotus Seinäjoen seurakunnan

hallintoelimien jatkokäsittelyä varten ja antaa se tiedoksi
sopijaosapuolille.

Seurakuntien johtokuntapaikoista johtosäännössäolevan rotaation
mukaisesti viisi jäsenseurakuntaa vaihtuu kahden vuoden välein,
parillisten vuosien lopulla. Uusien seurakuntien johtokuntakausi on aina
neljä vuotta. Tämän vuoden 2020 lopussa päättyvät Ähtärin, Alajärven,
Alavuden, Evijärven ja Ilmajoen seurakuntien johtokuntavastuut. Heidät
on valittu vuoden 2017 alusta. Ensi vuoden 2021 alusta aina vuoteen

2024 tulee seuraavien seurakuntien kirkkovaltuustojen nimetä

edustajat ja varaedustajat (yhteystietoineen) EP:n perheasiain
neuvottelukeskuksen

johtokuntaan: Kuortane, Kurikka, Laihia,

Lappajärvi ja Lapua. Tällä hetkellä seurakuntien edustajina
johtokunnassa on sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä.
Ohjesäännön mukaan seurakunnan edustaja voi olla luottamushenkilö
tai viranhaltija tai muu edustaja, joka on seurakunnan jäsen.

Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan
kirkkovaltuusto valitsee Etelä-Pohjanmaan perheasiain
neuvottelukunnan jäseneksi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan

kirkkoherran ja varajäseneksi Teija Ylimäki kaudelle 2021-2024.
Päätös kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.
Lapsiasiainvaikutusten arviointi on suoritettu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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10 § ALUEKESKUSREKISTERIN JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA
Lapuan hiippakunnan aluerekisterin yhteisjohtokunta esittää pyynnön
seurakunnan edustajan (varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenen) nimeämiseksi Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin
yhteisjohtokuntaan kaudelle 2022-2023. Lapuan hiippakunnan alueellisen
keskusrekisterin johtosäännön (hyväksytty 25. 5. 2021) mukaan "3. §
Yhteisjohtokunta l. Sopimuksen solmineiden seurakuntien kirkkovaltuustot/
seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot nimeävät Lapuan hiippakunnan
alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet. Yhteisjohtokunnan jäsenillä tulisi olla riittävä jäsenrekisteriä
koskeva asiantuntemus ja heidän tulisi olla ensisijaisesti viranhaltijoita".
Esitys, kirkkoneuvosto;
Kirkkoneuvosto päättääesittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää Lapuan
hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan jäseneksi
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi
toimistosihteeri ^4arja-Liisa Tuurihalmeen kaudelle 2022-2023.

Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää Lapuan
hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan jäseneksi
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi
toimistosihteeri Marja-Liisa Tuurihalmeen kaudelle 2022-2023.
Päätös kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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11 § LISÄTALOUSARVIO
Kirkkoneuvosto 31. 5. 2022
Liite: Lisätalousarvio

Kaaran päärakennuksen remontti: Kaaranmännikön päärakennuksen
remontti suunniteltiin ja kiinteistötyöryhmä ehdotti tarkempien
tutkimusten ja arvioiden jälkeen päärakennuksen kunnostamista, joka
aloitettiin syksyn 2021 aikana jatkuen kevään 2022 aikana niin, että tila
olisi käyttökunnossa seuraavan kesän leireihin. Sekä majoitus- että
päärakennuksen ympäristön kaltevuus on jo aiemmin korjattu niin, että
vesi ei valu rakennuksiin päin ja sadevedet on ohjattu hallitusti pois päin
rakennuksista. Päärakennuksesta oli päätetty korjata pikaisesti
kosteusvauriot sekä myöhemmin tehdä pintojen saneeraus.
Kaaranmännikän päärakennuksen peruskorjauksen kustannusarvion
laadinta tehtiin. Lisätöiden (uusittavien laitteiden ja järjestelmien) osalta
on laadittu karkea kustannusarvio, joka liitettiin päätöksentekoon
mukaan. Muut ympäristön muutos-ja rakentamistyöt tulee arvioida ja
mahdollisesti huomioida lisätalousarviossa.

Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lisätalousarvion 110 000 vuodelle 2022.
Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi lisätalousarvion 110 000 vuodelle 2022. Koko
Kaaranmännikön rakennusten ja alueen valmistumisen jälkeen, korjausten
kustannuksista laaditaan kokonaisraportti.
Esitys, kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan
lisätalousarvio 110 000 hyväksytään.

Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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12 § METSÄSUUNNITELMA

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta metsäsuunnitelma
metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa vuosille 2022-2031.
Esitys, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että EteläPohjanmaan metsänhoitoyhdistyksen metsäsuunnitelma vuosille 20222031 hyväksytään.
Päätös, kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan

metsänhoitoyhdistyksen metsäsuunnitelman vuosille 2022-2031.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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13 § VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENTEN NIMITTÄMINEN SEURAKUNTAVAALEJA
VARTEN
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan

vaalilautakuntaan kuuluvat jäseninä

Jussi Lilja (pj. ), Jussi Vaahtoniemi, Kari Lahti, Ari Tuurinmäki ja Mirva
Lemponen sekä varajäseninä Matti Rinnankoski, Anne Marjamäki, Maria
Saarenpää, Paavo Lakaniemi ja Sini Koivisto.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja Jussi Lilja on tuonut ilmi tarpeen
vahvistaa vaalilautakuntaa kahdella varajäsenellä, nykyisten
varajäsenten lisäksi, syksyllä toimitettavien seurakuntavaalien
toimittamisen helpottamiseksi.
Esitys, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kahden tai kolmen
varajäsenen nimittämistä vaalilautakuntaan, nykyisten varajäsenten
lisäksi.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti valita varajäseniksi Leena Aystö, Tuomas Perälä,
Sirkka Välimäki nykyisten varajäsenten lisäksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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14 § MAKSUOSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN OSAKASSEURAKUNNILLE JA

JOHTOSÄÄNNÖN
MUUTOS/E-P:N PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
Maksuosuuden määräytyminen osakasseurakunnille ja johtosäännön
muutos / E-P:n perheasiain neuvottelukeskus. Liitteenä on malli, jossa
on laskelma summista, jos se otettaisiin käyttöön vuonna 2022.

Laskutusperusteesta on maininta keskuksen johtosäännössä.Tästä
syystä muutos edellyttää johtosäännön muuttamista ja jokaisen

sopimusseurakunnan hyväksyntää muutokselle.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
maksuosuuden määräytymisen ja johtosäännöksen muutoksen.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan.

15 § ILMOITUSASIAT
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vt. kirkkoherra kertoi tuomiorovastin vaalin tuloksen, Jussi Peräaho

valittiin Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovastiksi.
16 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

17 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSJA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19. 30 ja antoi valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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