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Kirkkovaltuusto
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Aika:
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Paikka:
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Fonsell Tarja
Haho Eevi
Hakamäki Raila
Kankare Tarja
Kujansuu Antti
Kärki Hanna-Liisa
Laine Heikki
Lehtimäki Anneli
Manner Pentti
Merivirta Pirjo
Mettovaara Elina
Mäki-Teeri Markku
Mäkinen Jaakko
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Roto Touko
Ruuhilehto Taina
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Poissa:

Aaltonen Marketta
Eino Pauli
Kallio Anja
Känkänen Petri
Lankinen Anu
Lauren Leena
Lehtinen Riitta
Manni Markku
Merelle Jody
Noki Katja
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Muut osallistujat:

Knuutila Jaakko
Parviainen Kirsi

kirkkoherra
sihteeri

Asiat:

1 – 10 §

Allekirjoitukset:
Juho Pettersson
puheenjohtaja
Tarkastus:

Kirsi Parviainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Somerolla 16.5.2018

Anneli Lehtimäki

Raila Hakamäki

ptk.tark. ______

ptk.tark. ______

1§
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon
ajan ennen kokousta (KJ 8:5, 2 mom.).
Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuuston voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa (KJ 8:5, 3 mom.).
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole
esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (työjärj. 8:2
mom.). Kokouskutsu, käsiteltävien asioiden luettelo ja esityslista on lähetetty
kirkkovaltuuston jäsenille 7.5.2018.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut 7.5. – 16.5.2018 välisen ajan nähtävillä
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4, 1 mom.).
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan
nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (työjärj. 3:1-2 mom.).
ESITYS:

Kirkkovaltuuston kokous todetaan
1) laillisesti koolle kutsutuksi
2) päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

Ennen kokouksen alkua Miian Antin Sp-Rahastoyhtiöstä ja Marja
Salminen Someron Säästöpankista pitivät tilannekatsauksen
seurakunnan sijoituksiin liittyen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti
alkuhartauden jälkeen ja laulettiin virsi 125 Olli Salomäenpään
säestyksellä.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 13/23 valtuutettua
ja 7 varavaltuutettua.
Noki ilmoitti esteestä niin myöhään, ettei varavaltuutettua kutsuttu.
Aaltonen ei ollut ilmoittanut esteestä, joten varavaltuutettua ei ollut
kutsuttu.

Kallio, Känkänen ja Lankinen olivat ilmoittaneet esteestä. Ryhmän I
ensimmäinen varavaltuutettu Merivirta, toinen varavaltuutettu Manner ja
kolmas varavaltuutettu Fonsell olivat paikalla.

ptk.tark. ______

ptk.tark. ______

Eino, Lauren, Manni ja Merelle olivat ilmoittaneet esteestä. Ryhmän II
ensimmäinen varavaltuutettu Tuuminen oli paikalla. Toinen ja kolmas
varavaltuutettu olivat estyneitä. Viides varavaltuutettu Laine ja kuudes
varavaltuutettu Mäkinen olivat paikalla. Seitsemäs varavaltuutettu ManniPettersson oli estynyt, eikä enempää varavaltuutettuja ollut.
Lehtinen oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän III ensimmäinen varavaltuutettu
Hakamäki oli paikalla.
1-2) Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

ptk.tark. ______

ptk.tark. ______

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.).
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan
heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa
kokouksessa. (työjärj. 4:1-2)
Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston
pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai
valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3)
Mikäli tarkastuksessa noudatetaan entiseen tapaan aakkosjärjestystä,
tarkastusvuorossa ovat Anneli Lehtimäki ja Riitta Lehtinen.
ESITYS:

Kirkkovaltuusto päättää
1) valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.
2) että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 16.5.2018
kirkkoherranvirastossa.
3) että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 17.5.2018 alkaen.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa
7.5. - 16.6.2018.

PÄÄTÖS:

1) Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, valittiin
Anneli Lehtimäki ja Raila Hakamäki.
2-3) Esitys hyväksyttiin.

ptk.tark. ______

ptk.tark. ______

3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään,
jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn
pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. (työjärj. 9:1-2)
ESITYS:

Kirkkovaltuusto päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.

ptk.tark. ______
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4§
TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSYMINEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
KÄSITTELEMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Kn 21.3.2018 § 24
Someron seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017 (esityslistan liite nro 1) sisältää
toimintakertomusosan ja tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Toimintakertomuksessa
selostetaan kertomusvuoden toimintaa sekä arvioidaan toimintasuunnitelmassa
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yleishallinto (mukana verotuskustannukset ja
keskusrahastomaksut) sekä kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja, joiden kustannukset ovat
sisäisinä vyörytyksinä ja vuokrina kohdennettu perustehtäville (seurakunnallinen
toiminta, väestökirjanpito ja hautaustoimi).
Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on tukea toiminnan ja talouden suunnittelua,
johtamista ja arviointia. Seurakunnan toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja
tuottavuutta voidaan kuvata erilaisilla tunnusluvuilla (euroa/jäsen, e/osallistuja,
e/tilaisuus jne). Eri tehtäväalueiden toimintakertomuksiin näitä tunnuslukuja ei ole
laskettu, koska ne saadaan myöhemmin keväällä Kirkkohallituksen tilastovertailutiedoista.
Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017 on 62.593,65 € ylijäämäinen (ed. vuonna
alijäämä 29.343,25 €). Hautainhoitorahaston tulos on 2.422,07 € ylijäämäinen (ed.
vuonna ylijäämä 7.470,01 €). Seurakunnan taseen loppusumma on 4.219.286,39 €
(ed. 4.167.188,97 €). Rahoituslaskelman mukaan varsinaisen toiminnan ja rahoituksen
kassavirrat ovat lisänneet kassavaroja 145.417,01 € (ed. 211.463,88 €), jolloin
kassavarojen määrä tilikauden lopussa on 1.200.490,08 € (ed. 1.055.073,07 €).
Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate on -1.468.367,63 € (ed.
vuonna -1.564.552,98 €). Edelliseen vuoteen verrattuna näitä lähinnä verotuloilla
katettavia toimintakuluja oli 96.185,35 € vähemmän. Talousarvioon verrattuna säästöä
on toimintakatteen kohdalla syntynyt n. 282.000,00 €.
Vuosikate on n. 360.000,00 euroa arvioitua parempi. Maksutuottoja ja muita
toimintatuottoja kertyi noin 58.000,00 euroa arvioitua enemmän. Henkilöstökuluissa
syntyi säästöä noin 75.000,00 euroa. Palveluiden ostoon varattua määrärahaa jäi
käyttämättä noin 120.000,00 euroa. Aineihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoitua
määrärahaa jäi käyttämättä n. 34.000 euroa. Verotuloja kertyi n. 81.000,00 euroa
arvioitua enemmän. Vastaavasti muita toimintakuluja oli noin 7.000 euroa budjetoitua
enemmän.
Osastoittain (=sitovuustaso kv:lle) ulkoisen kirjanpidon toimintakatteet (tuottojen ja
kulujen erotus) ovat pysyneet budjetoiduissa luvuissa.
Tilinpäätöksessä tilinpäätöslaskelmat on esitetty tiliryhmätasolla. Kirkkoneuvostolle
tuodaan erikseen tiedoksi tuloslaskelma ja tase myös tileittäin eriteltyinä (esityslistan
liite 2). Lisäksi tuodaan tiedoksi tilinpäätösten vertailutietoja v. 2007-2017 esityslistan
liite 3).
LAVA: ei suoria vaikutuksia lapsiin.
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittavat tilinpäätöksen 2017 ja
kirkkoneuvosto jättää tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajalle.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.

ptk.tark. ______
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Kn 18.4.2018 § 36
Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittivat 02/2018 kokouksessa tilinpäätöksen
2017 ja tilinpäätösasiakirjat jätettiin tilintarkastajalle
Hallinnon ja talouden tarkastus varainhoitovuodelta 2017 on suoritettu 11.4.2018.
Tilintarkastaja Pertti Keskisen/KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy antama
tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä nro 1.
Taloussäännön 29 §:n mukaan kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston
käsiteltäviksi. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään
varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun aikana.
LAVA: Ei suoria vaikutuksia lapsiin
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää
1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017.
2) esittää tilinpäätöksen 2017 ja tilintarkastuskertomuksen
kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS:

1-2) Esitys hyväksyttiin.
Tilintarkastuskertomus 2017 löytyy tase-erittelyt 2017 kansiosta.

Kv 16.5.2018 § 4:
Kirkkoneuvoston hyväksymä ja allekirjoittama tilinpäätöskirja 2017, joka sisältää
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017, on tämän esityslistan liitteenä
nro 1. Tilintarkastuskertomus varainhoitovuodelta 2017 on liitteenä nro 2.

ESITYS:

Kirkkovaltuusto
1) hyväksyy Someron seurakunnan tilinpäätöksen 2017, joka sisältää
myös kirkkoneuvoston esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä (KJ 5:9):
Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden 2017 ylijäämä 62.593,65 €
siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

2) käsittelee tilintarkastuskertomuksen varainhoitovuodelta 2017.
3) päättää vastuuvapaudesta taloutta ja hallintoa hoitaneille tilivelvollisille
tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

PÄÄTÖS:

1-2) Esitys hyväksyttiin.

ptk.tark. ______
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3) Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden taloutta ja hallintoa
hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
Tilintarkastuskertomus varainhoitovuodelta 2017 on tämän pöytäkirjan
liitteenä nro 1.
Tilinpäätös 2017 arkistoidaan erikseen, arkistotunnus 2.2.1.

ptk.tark. ______
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5§
VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSALUEISTA PÄÄTTÄMINEN
Kn 18.4.2018 § 41:
KL 23:19
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta
äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
KVJ 2:4
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään
vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää
vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen
käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä vaalilautakunnasta säädetään.
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaa
ei jaeta äänestysalueisiin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esittää vaalilautakunnalle, että Somerniemen
seurakuntatalolla järjestetään ennakkoäänestys.

Kv 16.5.2018 § 5:
ESITYS:

Kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin
vuoden 2018 seurakuntavaaleissa.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.

ptk.tark. ______
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6§
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
Kn 18.4.2018 § 42:
KL 23:19 §:n 1 momentin ja KVJ 2:4 §:n 1 momentin mukaisesti vaalit toimittaa
vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna,
jona seurakuntavaalit toimitetaan.
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan.
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä
monta varajäsentä.
Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan voidaan valita kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen (KL 23:2,1).
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa
sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4)
Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä
nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin
vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) päättää vaalilautakunnan jäsenten lukumäärän
2) valitsee jäsenet vaalilautakuntaan
3) valitsee varajäsenet vaalilautakuntaan
4) nimeää puheenjohtajan vaalilautakuntaan.
PÄÄTÖS:

1-4) Esitys hyväksyttiin.

Kv 16.5.2018 § 6:
ESITYS:

Kirkkovaltuusto
1) päättää vaalilautakunnan jäsenten lukumäärän
2) valitsee jäsenet vaalilautakuntaan
3) valitsee varajäsenet vaalilautakuntaan
4) nimeää puheenjohtajan vaalilautakuntaan

PÄÄTÖS:

Kirkkovaltuusto

1) päätti valita vaalilautakuntaan kymmenen jäsentä.
2) valitsi vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet:

Antti Kujansuu
Touko Roto
Anja Kallio
Tuula Kanasuo

ptk.tark. ______
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virkansa psta. Jaakko Knuutila
3) valitsi vaalilautakuntaan seuraavat varajäsenet:
Ulla Korpihuhta
Heikki Kärri
Pentti Rauhaniemi
Niina Mikkola
Esko Vuorinen
4) nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Touko Roton.

ptk.tark. ______

ptk.tark. ______

7§
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
ESITYS:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavaa:
1) Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Kaisa Karemalle
viranhoitomääräyksen Someron seurakunnan ma.
seurakuntapastoriksi ajalle 6.5.-31.12.2018.
2) Kokoussuunnitelma syksylle 2018
3) Talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2018
4) Tilinpäätösten vertailu 2010-2017
5) Hautausmaakatselmukset ke 13.6.2018 klo 15.00 Somerniemi ja klo
16.00 Somero.
6) Syyskauden avajaismessu Someron kirkossa 2.9.2018 klo 10.00
7) Piispantarkastus järjestetään vuonna 2019. Piispantarkastuksen
starttipäivä on 30.9.2018.

PÄÄTÖS:

1-7) Esitys hyväksyttiin.

ptk.tark. ______
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8§
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

ptk.tark. ______
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9§
VALITUSOSOITUS
ESITYS:

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen
mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä
nro 2.

10 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ESITYS:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24.

ptk.tark. ______
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