LUMIJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
18.5.2021

Aika

Tiistai 18.5.2021 klo 18.00

Paikka

Seurakuntatalo, Ylipääntie 11, 91980 Lumijoki

2/2021

ASIALISTA: asiat 1 – 10 (9 § - 18 §)
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Seurakunnan saama kiinteistölahjoitus
6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
7. Peruspääoman korottaminen ylijäämäsiirroilla
8. Muut mahdolliset asiat
9. Tiedoksi
10. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
9§
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KV:

Puheenjohtaja Seppo Pietilä avasi kokouksen.

10 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Kokouskutsu on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ma 10.5.2021 lähtien, sekä samana
päivänä lähetetty valtuutetuille ja kirkkoneuvoston puheenjohtajille. Kokouskutsuun on liitetty tieto, että
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa ke 19.5.2021 kuukauden ajan
(KL 25 luku 3 §).
Esitys:

Nimenhuudon jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV:

Pidettiin nimenhuuto. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

11 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat: Jouni Kurkela ja
Ritva Lettojärvi.

KV:

Mika Litola ja Anne Meskus esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

12 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen lisättynä esityksestä
käsitellä pyhiinvaellureitti välillä Liminka-Lumijoki-Siikajoki.

KV:
Esitys hyväksyttiin.
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13 §
SEURAKUNNAN SAAMA KIINTEISTÖLAHJOITUS
asia 5, liite 1
Kirkkoneuvosto vastaanotti 23.3.2021 tiedon seurakunnan saamasta kiinteistölahjoituksesta:
21 §
SEURAKUNNAN SAAMA KIINTEISTÖLAHJOITUS
asia 12, liite 4
Lumijoen seurakunta on 20.1.2021 allekirjoitetulla lahjakirjalla (liite 4) vastaanottanut Pentti
Prokkolalta lahjoituksena määräalan Lumijoen kunnassa sijaitsevasta Takametsä 3:78
nimisestä metsätilasta. Tilan Takametsä kiinteistötunnus on 436-403-3-78. Määräalan pintaala on noin 33,0 ha. Määräalan tarkoitus on maa- ja metsätalous. Luovutuskirjan
vastaanottajana toimi Lumijoen seurakunnan puolesta kirkkoherra Erja Oikarinen, ja
tilaisuudessa kaupanvahvistajana toimi Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimiston
määräämä julkinen kaupanvahvistaja Kari Salo.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vastaanottaa seurakunnan
saaman kiinteistölahjoituksen, määräalan Takametsä 3:78 nimisestä
metsätilasta (liite 4).

KN:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vastaanottaa seurakunnan saaman kiinteistölahjoituksen,
määräalan Takametsä 3:78 nimisestä metsätilasta (liite 1).
Esitys (kirkkoneuvosto):

Kirkkovaltuusto vastaanottaa seurakunnan saaman kiinteistölahjoituksen,
määräalan Takametsä 3:78 nimisestä metsätilasta (liite 1)

KV:

Esitys hyväksyttiin.
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14 §
TILINPÄÄTÖKSEN
HYVÄKSYMINEN
TILIVELVOLLISILLE
asia 6, liite 2

JA

VASTUUVAPAUDEN

2/2021

MYÖNTÄMINEN

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.3.2021 hyväksynyt Lumijoen seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen,
johon sisältyy toimintakertomus, ja lähettänyt sen tilintarkastajille tarkistettavaksi. Kirkkoneuvosto on
27.4.2021 vastaanottanut tilintarkastuskertomuksen ja liittänyt sen tilinpäätökseen, ja päättänyt lähettää
vuoden 2020 tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksineen (liite 2) hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle, sekä
päättänyt esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaisi sen sekä myöntäisi vastuuvapauden tilivelvollisille.

30 §
LUMIJOEN SEURAKUNNAN VUODEN 2020 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
LIITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSEEN SEKÄ ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE
TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN VAHVISTAMISESTA JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE
asia 5, liite 1 ja 2
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2021 Lumijoen seurakunnan
toimintakertomuksen ja liitti sen tilinpäätökseen, sekä lähetti tilinpäätöksen tilintarkastajille
tarkistettavaksi:

LUMIJOEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN
asia 6, liite 1
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 (375.130 euroa) toteutuivat 81,9 %:sti sekä
toimintatuotot (16.032 €) 79,9 %:sti. Henkilöverotulot toteutuivat 94,8 %:sti
vuoden 2020 talousarvioon verrattuna sekä 94,2 %:sti vuoden 2019
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tilinpäätökseen verrattuna. Valtionosuus toteutui 101,6 %:sti talousarvioon
verrattuna. Yhteensä henkilöverotulot ja valtionosuus on 439.766 euroa ja ne
laskivat 4,9 %:a.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös liitetään osaksi seurakunnan tilinpäätöstä.
Samoin kirkkoneuvoston antama toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka
kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Liitteessä 1 on Lumijoen seurakunnan tilinpäätös.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy seurakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen ja
liittää sen tilinpäätökseen.
2) Esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.

KN:

Esitys hyväksyttiin molempien esityksen asioiden osalta.

Liitteenä nro 1 on tilinpäätös ja toimintakertomus 2020.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto:
1) Liittää tilintarkastuskertomuksen (liite 2) tilinpäätökseen sekä
2) esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen 2020 vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille.

KN:

Esitys hyväksyttiin molempien esityksen asioiden osalta.

Esitys (kirkkoneuvosto):

Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen (liite 2) ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille.

KV:

Kirkkovaltuusto vahvisti esitetyn tilinpäätöksen vuodelle 2020 ja myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille.
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15 §
PERUSPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YLIJÄÄMÄSIIRROILLA
asia 7
Kirkkoneuvosto päätti 27.4. kokouksessaan tilintarkastaja Aarne Pohjolan esityksen mukaisesti esittää
kirkkovaltuustolle, että se siirtäisi Lumijoen seurakunnan ylijäämätililtä 250 000 euroa taseen
peruspääomaan, jotta seurakunnan taseessa todelliset rahavarat ymv. vastaavat seurakunnan taseessa olevia
ylijäämiä.
§ PERUSPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YLIJÄÄMÄSIIRROILLA
asia 8
Lumijoen seurakunnan tilintarkastaja Aarne Pohjola esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa:
Taseen 31.12.2020 oman pääoman tarkastelu
Lumijoen seurakunnan tilinpäätöksessä 31.21.2020 rahat ja pankkisaamiset,
rahoitusarvopaperit ja saamiset ovat yhteensä 326 tuhatta euroa. Taseen kertyneet ylijäämät
ja vapaaehtoiset varaukset ovat yhteensä 820 tuhatta euroa.
Koska vuonna 2020 ja aikaisemmin kertyneitä ylijäämiä on jo käytetty ja sidottu taseen
aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin, eikä taseen osoittamille ylijäämille löydy
vastaavaa määrää rahaa tai helposti rahaksi muutettavaa varallisuutta, tulisi seurakunnassa
harkita osan kertyneistä ylijäämistä siirtämistä peruspääomaan.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää siirtää
Lumijoen seurakunnan taseen ylijäämätililtä 250.000 euroa taseen
peruspääomaan, jotta seurakunnan taseessa todelliset rahavarat ymv. vastaavat
seurakunnan taseessa olevia ylijäämiä.

KN:

Esitys hyväksyttiin.

Esitys (kirkkoneuvosto):

Kirkkovaltuusto siirtää Lumijoen seurakunnan taseen ylijäämätililtä 250 000
euroa taseen peruspääomaan, jotta seurakunnan taseessa todelliset rahavarat
ymv. vastaavat seurakunnan taseessa olevia ylijäämiä.

KV:

Esitys hyväksyttiin.
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16 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 8
KV:

Ei muita asioita.

17 §
TIEDOKSI
asia 9
Kirkkovaltuutettu Heikki Laurila on ottanut yhteyttä, ja esittää, että seurakunta pohtisi pyhiinvaellusreitin
rakentamista Liminka-Lumijoki-Siikajoki-alueelle. Asiasta keskusteltiin.
KV:

Merkittiin tiedoksi.

18 §
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 10
Esitys:

Kirkkovaltuusto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KV:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.38.
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