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Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 91900 Liminka
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 2/2018

KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

16.5.2018
klo 18.12
klo 20.00
pappilan sali

Läsnä:
Ahola Seija
Ansamaa Arja
Heiskari Helli
Hintsala Kauko
Junttola Marjo
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Jenni
Korteniemi Jaakko
Lehto Leena
Leppäluoto Leena
Maalo Jukka
Niinikoski Jussi
Nopanen Katariina
Raitio Jukka
Sippala Marja
Tahkola Antti
Tahkola Veli-Pekka
Tuohimaa Arto
Ritva-Liisa Pihlaja
Tanja Hietala
Mirja-Liisa Vuokila.

jäsen
”
”
”
puheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
varapuheenjohtaja
”
varajäsen
”
”

Tornberg Ilkka
Luukinen Hannu

kirkkoherra
toimistosihteeri

Poissa:
Koivukangas Alpo
Parpala Niina
Rantala Heino
Ruotsalainen Mikko
Tavasti Juulia

jäsen
”
”
”
”
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KÄSITELLYT ASIAT:
10. §
1. asia
Kokouksen avaus
KJ 8:5§: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu

Pidetään alkuhartaus. Suoritetaan nimenhuuto
Pidettiin alkuhartaus: laulettiin virsi 575, kirkkkoherra luki päivän teksti Efesolaiskirjeen 1.
luvusta ja rukouksen. Suoritettiin nimenhuuto: paikalla 21 jäsentä sekä kirkkoherra ja
toimistosihteeri.
11. §
2. asia
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4§: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5§: Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut on postitettu valtuutetuille 9.5.2018, esityslistat on postitettu 9.5.2018.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 9.5.2018 lähtien ja esityslista 9.5.2018
lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 21/23.
12. §
3. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii toimistosihteeri Hannu Luukinen.
Päätös oli yksimielinen 21/23.
13. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Heino Rantala, Alpo Koivukangas ja Mikko Ruotsalainen oli
esteet. Valtuusto hyväksyi esteet ja totesi, että valtuutettu Rantalan tilalla paikalla oli
varavaltuutettu Ritva-Liisa Pihlaja, valtuutettu Koivukankaan tilalla varavaltuutettu Tanja
Hietala ja valtuutettu Ruotsalaisen tilalla varavaltuutettu Mirja-Liisa Vuokila.
Valtuutetut Niina Parpala ja Juulia Tavasti eivät saapuneet kokoukseen. Päätös oli
yksimielinen 21/23.

3 (5)
14. §
5. asia
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan nähtävilläpidosta.
KL 25:3§: Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Hintsala ja Jenni Koivukangas.
Pöytäkirja on nähtävillä 17.5. - 21.6.2018 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla
17.5.2018. Päätös oli yksimielinen 21/23.
15. §
6. asia
Limingan seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilien hyväksyminen ja
tilinpäätöksen vahvistaminen sekä hautainhoitorahaston tilien hyväksyminen ja
tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017
KJ 15:6 §: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta,
taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja
talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa
ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa
talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä
niiden johdosta.
KJ 15:5 §: Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun
loppuun mennessä.
Kirkkoneuvosto 5/23 § 22.3.2018
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta
2017 ja esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että yleishallinnon (pääluokka 1) 174 euron,
kiinteistötoimen (pääluokka 5) 15 900 euron ja investointien (pääluokka 7) 5 154 euron
toteutuman ylitykset hyväksytään.
Johtaville viranhaltijoille ja tilintarkastajalle annetaan valtuudet tehdä em. asiakirjoihin
tilivuoden tulokseen vaikuttamattomia muutoksia.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Tekstiosaan tehtiin
pieniä muutoksia.
Kirkkovaltuusto: Käytiin aiheesta keskustelu. Hyväksyttiin yleishallinnon (pääluokka 1) 174
euron, kiinteistötoimen (pääluokka 5) 15 900 euron ja investointien (pääluokka 7) 5 154
euron toteutuman ylitykset. Hyväksyttiin Limingan seurakunnan toimintakertomus ja tilit,
vahvistettiin tilinpäätös, hyväksyttiin hautainhoitorahaston tilit ja vahvistettiin tilinpäätös
vuodelta 2017. Päätös oli yksimielinen 21/23.
16. §
7. asia
Vastuuvapauden myöntäminen seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2017
Limingan seurakunnassa suoritettiin tilintarkastus 16.3. ja 5.4.2018. Tilintarkastaja esittää
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.
Kirkkovaltuusto: Myönnettiin vastuuvapaus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Päätös oli yksimielinen
21/23.
17. §
8. asia
Seurakuntavaalit 2018, vaalilautakunnan nimeäminen
Seurakuntavaalit toimitetaan 18.11.2018. Ennakkoäänestys on 6. – 10.11.2018.
Kirkkovaltuuston tulee tehdä 31.5. mennessä päätökset seuraavista asioista:
 jaetaanko seurakunta äänestysalueisiin
 valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan
Kirkkoneuvoston tulee tehdä 31.5. mennessä päätökset seuraavista asioista:
 valitsee keskuudestaan kaksi (2) vaaliluettelon tarkastajaa
 valitsee sanomalehden, jossa tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä
ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan
Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto tekee päätökset äänestysaluejaosta sekä valitsee
vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan
Kirkkovaltuusto:Toimistosihteeri kävi lyhesti läpi vaalisäännöksiä ja erityisesti niiden
muutoksie edellisiin vaaleihin nähden. Käytiin keskustelua vaalin käytännöistä. Päätettiin
ettei seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin. Puheenjohtaja julisti kokoustauon klo 19.0519.35. Esitettiin ja valittiin vaalilautakunnan jäseniksi Seija Ahola, Petteri Riekki, Leena
Leppäluoto, Helli Heiskari ja Ilkka Tornberg. Esitettiin ja valittiin varajäseniksi Jussi
Niinikoski, Paula Ylikulju Mika Rantakokko, Timo Pietilä ja Marja Sippala tässä
järjestyksessä. Nimettiin vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Ilkka Tornberg. Päätökset
olivat yksimielisiä 21/23.
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18. §
9. asia
Limingan rovastikunnan tilinpäätös vuodelta 2017, tiedoksi
Rovastikunnan sääntöjen mukaan rovastikunnan tilinpäätöksen tarkastaa lääninrovastin
seurakunnan tilintarkastaja. Rovastikuntakokous hyväksyy tilinpäätöksen, joka annetaan
tiedoksi rovastikunnan seurakuntien kirkkovaltuustoille.
Kirkkovaltuusto: Otettiin tiedoksi hyväksytty rovastikunnan tilinpäätös, jonka kirkkoherra
esitteli. Päätös oli yksimielinen 21/23.
19. §
10. asia
Muut asiat
Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen
Kirkkovaltuusto: Kirkkoherra kertoi lyhyesti: Niittykärppien 50-vuotisjuhlat 6.5. ja juhlakirja,
Hanna Valkama määräaikaisena srk-pastorina 1.6.-31.12., pappisvihkimys 10.6. Oulussa,
piharemontti 21.5. alkaen. Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun
päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa tiedoksi edellä esitetyt asiat.
Päätös oli yksimielinen 21/23.
20. §
11. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Kirkkovaltuuston puolesta:

Marjo Junttola
puheenjohtaja

Hannu Luukinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Liminka 16.5.2018

Kauko Hintsala

Jenni Koivukangas

