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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Lumijoen seurakunnan vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen liittäminen tilinpäätökseen
sekä esitys kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuden valvonta
Muut asiat
Tiedoksi
Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

25 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KN:

Puheenjohtaja Erja Oikarinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

26 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Todetaan kokouksen läsnäolijat.
Kokouskutsu on julkipantu asialistoineen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 27.4.2020, sekä
samana päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ke 6.5.2020 lähtien viikon ajan.
KN:

Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

27 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys (pj):

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Anna-Leena
Hirvasniemi ja Jouni Kurkela.

KN:

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Anne Meskus ja Jouni Tornio ja heidät valittiin
tehtävään.

28 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN:

Esitys hyväksyttiin.
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29 §
LUMIJOEN
SEURAKUNNAN
VUODEN
2019
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
LIITTÄMINEN
TILINPÄÄTÖKSEEN
SEKÄ
ESITYS
KIRKKOVALTUUSTOLLE
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
TILIVELVOLLISILLE
asia 5 (liite 1)
LUMIJOEN
SEURAKUNNAN
TILINPÄÄTÖKSEN
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN
asia 5, liite 1 ja 2
Kirkkonsto 24.3.2020 § 15

2019

HYVÄKSYMINEN

JA

Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja KJ:n 9:6:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto (KJ 15:9).
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta,
taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi (KJ 9:6).
Seurakunnan toimintakertomuksessa työmuodot ovat esittäneet toimintakertomukset, jotka on liitetty koko
seurakunnan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.
Käyttötalouden toimintakulut (436.227 euroa) toteutuivat 96,7 %:sti sekä toimintatuotot (27.257 €) 122,3
%:sti.
Verotuloja oli 462.445 euroa eli ne toteutuivat 100,2 %:sti ja ne kasvoivat 3,17 %:a.
Hautainhoitorahasto tilinpäätös on liitetty osaksi seurakunnan tilinpäätöstä. Samoin kirkkoneuvoston antama
toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen vahvistamisen
yhteydessä.
Liitteenä nro 1 ja 2. Lumijoen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2019.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy seurakunnan vuoden 2019 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen.
2) Hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja esittää sen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
3) Esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden
tilivelvollisille
KN: Esitys hyväksyttiin kaikkien esityksen asioiden osalta.
------------------------------------------Liitteenä nro 1 on tilintarkastuskertomus.
Esitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto:
1) Liittää tilintarkastuskertomuksen tilinpäätökseen
2) Esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille.
KN:

Esitys hyväksyttiin molempien esityksen asioiden osalta.
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30 §
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN LAILLISUUDEN VALVONTA
asia 6
KL 10 luvun 6§:n mukaisesti kirkkoneuvoston, jonka tulee panna kirkkovaltuuston kokousten päätökset
täytäntöön, tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus:
”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee
valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös
täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos
valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko
täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston
päätöksestä on kulunut umpeen.” (KL 10 luku 6§)
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto lukee kirkkovaltuuston kokouksen 11.2.2020 päätökset ja toteaa ovatko ne
syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja ovatko ne kirkkolain tai kirkkovaltuuston
työjärjestyksen vastaisia tai menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa ulommaksi.

KN:

Kirkkoneuvosto luki kirkkovaltuuston kokouksen 11.2.2020 päätökset ja totesi, että
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja että päätökset eivät ole kirkkolain
eivätkä kirkkovaltuuston työjärjestyksen vastaisia tai menneet kirkkovaltuuston
päätösvaltaa ulommaksi.
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31 §
MUUT ASIAT
asia 7
KN:

Ei muita asioita.

32 §
TIEDOKSI
asia 8

KN:

Ei tiedotettavia asioita.

33 §
TIEDOKSI MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 9
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KN:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.
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