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Jaakko Knuutila, kirkkoherra

22 §
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 3.12.2018.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut 3.12. – 12.12.2018 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:

Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti
alkuhartauden ja laulettiin virsi 30.
Nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 21/23 valtuutettua ja 2
varavaltuutettu.
Aaltonen ei ollut ilmoittanut esteestä, mutta ryhmän I varavaltuutettu
Merivirta oli yleisössä ja kutsuttiin mukaan kokoukseen.
Manni oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän II ensimmäinen varavaltuutettu
Tuuminen oli paikalla.
1-2) Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

23 §
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 Elina Mettovaara ja Markku Mäki-Teeri.

ESITYS:

Kirkkovaltuusto päättää
1) valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.
2) että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona
12.12.2018 kirkkoherranvirastossa.
3) että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 13.12.2018 alkaen.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa
3.12.2018 - 14.1.2019.

PÄÄTÖS:

1) Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina, valittiin Elina Mettovaara ja Markku Mäki-Teeri.
2-3) Esitys hyväksyttiin.

24 §
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.

25 §
TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2019 SEKÄ
SUUNNITELMAVUODET 2020-2021
Kn 21.11.2018 104 §:
Kunkin tehtäväalueen omat talous- ja toimintasuunnitelmat on käsitelty
kappelineuvostossa 5.9.2018, lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön johtokunnassa
4.10.2018, kasvatuksen johtokunnassa 1.11.2018 sekä diakoniatyön johtokunnassa
4.10.2018. Muiden tehtäväalueiden suunnitelmat tulevat kirkkoneuvostoon suoraan
viranhaltijoiden valmistelusta. Esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle
2019 on liitteenä nro 4.
Johtokunnat lakkautetaan kirkkovaltuuston 3.10.2018 § 17 tekemän päätöksen
perusteella 31.12.2018. Tilalle perustetaan kirkkoneuvoston alaisia työalakohtaisia
toimintaryhmiä.
Kirkkojärjestyksessä määrätään, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä
kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja
taloussuunnitelma. Suunnitelmat vuosille 2020-2021 on kirjattu talousarviokirjaan.
Veroprosentiksi on vahvistettu 1,65 (kv 3.10.2018 § 15).
Seurakuntatyön tehtäväalueiden toimintakulut ovat noin 30.000 euroa pienemmät
kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Kuluja on tarkennettu vastaamaan todellista
toteutumaa. Erikseen kappeliseurakunnan toimintaan osoitetut määrärahat on esitetty
omina tehtäväalueinaan kiinteistötoimen jälkeen.
Hautaustoimen toimintamäärärahoista on saatu karsittua noin 10.000 euroa
edelliseen vuoteen verrattuna.
Tavanomaisen vuosittaisen toiminnan määrärahojen lisäksi talousarvioluonnoksessa
on huomioitu seuraavat yksittäiset menoerät: Kiinteistötoimessa varaudutaan
Someron kirkon julkisivujen ja vesikaton kuntotutkimukseen, seurakuntakeskuksen
lämpöjohtoverkoston tasapainotukseen ja venttiilien vaihtoon, Someron vanhan
seurakuntatalon ulkopinnan maalaukseen, Somerniemen seurakuntatalon jätevesien
viemäröinnin uudistamiseen ja seurakuntakeskuksen salin flyygelin kunnostamiseen.
Investointibudjettiin kuluvalle vuodelle varattu Somerniemen
uurnahautausmaaosaston rakentaminen siirretään vuoden 2019 talousarvioon.
Puun myynnistä ei ole budjetoitu merkittävää nettotuloa ensi vuodelle
Verotuloiksi on arvioitu yhteensä 1.809.800 euroa, josta 1.640.000,00 euroa kertyisi
kirkollisverosta ja 169.800 euroa valtionrahoituksesta. Laki valtionrahoituksesta tuli
voimaan vuoden 2016 alussa ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisöveroosuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä
korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat
hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja irtaimiston ylläpito.
Verotulojen kassakertymä kuluvalta vuodelta lokakuun tilityksen jälkeen on seuraava:
ansioverotulot 1.483.383 euroa (talousarviossa 1.560.000 euroa) ja valtionrahoitus
146.259,00 euroa (ta:ssa 175.500) euroa. Loppuvuoden tilitykset verottajan arvion
mukaan tulevat todennäköisesti olemaan noin 100.000 euroa, jolloin talousarvioon
kirjatut verotulot tullaan ylittämään noin 23.000 eurolla.
Talousarvioesityksen yhteenvedosta käy ilmi, että seurakunnan budjetoitu vuosikate
olisi noin + 95.000 euroa ja tulos poistojen jää alijäämäiseksi - 28.682 euroa.
Rahoituslaskelman mukaan kassavarat vähenevät noin - 19.100 euroa.

LAVA: Määrärahoihin ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia, joten talousarvio
pyrkii turvaamaan seurakunnan toiminnot sellaisina kuin ne ovat tähän astikin olleet.
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää
1) käydä yleiskeskustelun vuoden 2019 talousarviosta sekä
suunnitelmista vuosille 2020-2021
2) käsitellä talousarvion perustelut ja käyttöohjeet sekä todeta
talousarvion sitovuustason (sitova osastoittain, nettoperiaate)
3) käsitellä toimintasuunnitelmat sekä käyttösuunnitelmat
4) käsitellä talousarvion tuloslaskelman, investointiosan ja
rahoituslaskelman
5) käsitellä hautainhoitorahaston talousarvion
6) käsitellä suunnitelmat vuosille 2020-2021, euromääräiset
suunnitelmaluvut ovat nykytilanteen ja toimintasuunnitelmien pohjalta
syntyneitä arvioita
7) käsitellä virat ja työsopimussuhteet sekä maksut ja palkkiot
8) esittää talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 sekä
suunnitelmat vuosille 2020-2021 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS:

1-8) Esitys hyväksyttiin

Kv 12.12.2018 § 25:
Esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 on esityslistan liitteenä
nro 1.
Kirkkojärjestyksessä määrätään, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä
kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja
taloussuunnitelma. Suunnitelmat vuosille 2020-2021 on kirjattu talousarviokirjaan.
ESITYS:

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle
2019 sekä suunnitelmat vuosille 2020-2021.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.

rahoitus

Kirjattiin pöytäkirjaan Pauli Einon esittämä ponsi, että tulevana
keväänä on selvitettävä vapaaehtoistyöntekijän tarve myös
määräaikaisuuden päättymisen jälkeen ja pyrittävä järjestämään
toimen jatkoon mahdollisuuksien mukaan.
Talousarviokirja arkistossa 2.1. Talouden suunnittelu ja ohjaus.

26 §
METSÄPALSTOJEN MYYNTI
Kn 12.9.2018 § 70
Rauno Hakala Länsi-Suomen Metsätilat Oy:stä on laatinut arviot lausuntoineen
mahdollisista myytävistä seurakunnan metsäalueista.
Arvioidut metsäalueet sijaitsevat erillään isommista seurakunnan omistuksessa
olevista metsäalueista ja ovat siksi metsänhoidon näkökulmasta haasteellisia.
Arviot on annettu seuraavista kohteista:
Paavola m-ala 761-443-7-15 (7,4 ha)
Hautausmaa 761-448-6-5 (0,9 ha)
Pappila 761-421-1-30 (19,4 ha)
Komperinmäki 761-419-5-50 (16,2 ha)
Lausunnot ja arviot on lähetetty sähköpostilla kirkkoneuvoston jäsenille 5.9.2018.
Rauno Hakala tulee kokoukseen esittelemään asiaa.
LAVA: Ei suoria vaikutuksia lapsiin
Päätösesitys tehdään kokouksessa käytävän yleiskeskustelun jälkeen.
KÄSITTELY: Mhy Salometsä/Kuisma Munter ja Länsi-Suomen Metsätilat Oy/Rauno
Hakala olivat paikalla esittelemässä arviot metsäalueista ja poistuivat
kokouksesta keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa klo 18.19.
ESITYS tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle

1) päättää laittaa myyntiin seuraavat kohteet:
Komperinmäki 761-419-5-50
Rautelassa sijaitseva Pappilan määräala 761-421-1-30
Paavolan m-ala 761-443-7-15
Hautausmaa 761-448-6-5
2) päättää, että myyntitoimeksiantosopimus tehdään Länsi-Suomen
Metsätilat Oy: kanssa
Kirkkovaltuuston myyntipäätös alistetaan Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS:

1-2) Esitys hyväksyttiin.

Metsäarviot arkistossa 2.7.6 Maa-ja metsäalueet

Kv 3.10.2018 § 14
Lausunnot ja arviot on lähetetty sähköpostilla kirkkovaltuuston jäsenille 26.9.2018.
ESITYS:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
1) päättää laittaa myyntiin seuraavat kohteet:
Komperinmäki 761-419-5-50
Rautelassa sijaitseva Pappilan määräala 761-421-1-30

Paavolan m-ala 761-443-7-15
Hautausmaa 761-448-6-5
2) päättää, että myyntitoimeksiantosopimus tehdään Länsi-Suomen
Metsätilat Oy: kanssa
Kirkkovaltuuston lopullinen myyntipäätös alistetaan Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS:

1-2) Esitys hyväksyttiin. Asia palautetaan kirkkoneuvostolle
jatkokäsittelyyn.

Kn 21.11.2018 § 109:
Seurakunta allekirjoitti myyntitoimeksiantosopimuksen Länsi-Suomen Metsätilat Oy:n
kanssa 8.10.2018. Tällöin seurakunta antoi kohteet yksinoikeudella Länsi-Suomen
Metsätilat Oy:n välitettäväksi 4,5 %:n myyntipalkkiolla sisältäen arvonlisäveron.
Sopimuksessa kohteiden myyntihinnoiksi on määritelty vähintään seuraavat hinnat:
-

Komperinmäki
Hautausmaa
m-ala Pappila
m-ala Paavola

62.000 €
5.000 €
28.000 €
41.000 €

Kohteista on pyydetty tarjoukset yllämainituilla lähtöhinnoilla. Tarjousten viimeinen
jättöpäivä on 15.11.2018. Mikäli tarjouskierros ei johda kauppaan, myyntiä jatketaan
osapuolten sopimalla hintapyynnöllä tai uudella tarjousajalla.
Rauno Hakala tulee kokoukseen esittelemään saadut tarjoukset.
Päätösesitys tehdään kokouksessa käytävän yleiskeskustelun jälkeen.
Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskeva kirkkovaltuuston päätös edellyttää, että
vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
valtuuston jäsenistä (määräenemmistö) on luovutuksen kannalla (KL 9:3).
Myyntipäätökset on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettaviksi.

KÄSITTELY: Markku Manni ja Tarja Kankare poistuivat kokouksesta
(intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Länsi-Suomen Metsätilat Oy/Rauno Hakala oli paikalla
esittelemässä saadut tarjoukset ja poistui tämän jälkeen ennen
päätöksentekoa.
Tarjouksista laaditaan yhteenveto, joka liitetään tämän pöytäkirjan
liitteeksi.
ESITYS tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seuraavat kiinteän
omaisuuden myyntiasiat
1)
- kaupan kohde: metsätila Komperinmäki Someron Pajulassa,
kiinteistötunnus 761-419-5-50, pinta-ala 16,47 ha
- tarjouksen jättäjä: Ville Juote
- myyjä: Someron seurakunta, Härkäläntie 1, 31400 Somero
- kauppahinta: 130.000 euroa

- kauppahinnan suoritus: koko kauppahinta suoritetaan, kun
kirkkohallituksen vahvistuspäätös on tullut lainvoimaiseksi.
- karttakopio, lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja rasitustodistus
liitteeksi
2)
- kaupan kohde: määräala metsätilasta Pappila Someron Rautelassa,
kiinteistötunnus 761-421-1-30, pinta-ala 6,6 ha
- tarjouksen jättäjä: Jarmo Manni
- myyjä: Someron seurakunta, Härkäläntie 1, 31400 Somero
- kauppahinta: 45.000 euroa
- kauppahinnan suoritus: koko kauppahinta suoritetaan, kun
kirkkohallituksen vahvistuspäätös on tullut lainvoimaiseksi.
- karttakopio, lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja rasitustodistus
liitteeksi
3)
- kaupan kohde: määräala metsätilasta Paavola Someron Jakkulan
kylässä, kiinteistötunnus 761-443-7-15, pinta-ala 7,4 ha
- tarjouksen jättäjä: Toni Jälkö
- myyjä: Someron seurakunta, Härkäläntie 1, 31400 Somero
- kauppahinta: 60.600 euroa
- kauppahinnan suoritus: koko kauppahinta suoritetaan, kun
kirkkohallituksen vahvistuspäätös on tullut lainvoimaiseksi.
- karttakopio, lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja rasitustodistus
liitteeksi.
4)
- kaupan kohde: metsätila Hautausmaa, kiinteistötunnus 761-448-6-5,
pinta-ala 0,989 ha
- tarjouksen jättäjä: Marjut Ahola
- myyjä: Someron seurakunta, Härkäläntie 1, 31400 Somero
- kauppahinta: 9.036 euroa
- kauppahinnan suoritus: koko kauppahinta suoritetaan, kun
kirkkohallituksen vahvistuspäätös on tullut lainvoimaiseksi.
- karttakopio, lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja rasitustodistus
liitteeksi

PÄÄTÖS:

1-4) Esitys hyväksyttiin.
Yhteenveto tarjouksista pöytäkirjan liitteenä nro 2. Yhteenveto on
salassa pidettävä kunnes sopimus on tehty.
(laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 § 2.mom.)
Esityksestä on poistettu tarjouksen jättäjien osoitteet EU:n tietosuojaasetukseen vedoten.

Kv 12.12.2018 § 26:
Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskeva kirkkovaltuuston päätös edellyttää, että
vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
valtuuston jäsenistä (määräenemmistö) on luovutuksen kannalla (KL 9:3).
Tarjouksista laaditaan yhteenveto, joka liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.
KÄSITTELY: Tarja Kankare poistui kokouksesta (intressijäävi) tämän asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
ESITYS:

Kirkkovaltuusto päättää myydä kiinteää omaisuutta seuraavasti

1)
- kaupan kohde: metsätila Komperinmäki Someron Pajulassa,
kiinteistötunnus 761-419-5-50, pinta-ala 16,47 ha
- ostaja: Ville Juote
- myyjä: Someron seurakunta, Härkäläntie 1, 31400 Somero
- kauppahinta: 130.000 euroa
- kauppahinnan suoritus: kauppahinnasta on maksettu 4, 5%:n
käsiraha loput kauppahinnasta suoritetaan, kun kirkkohallituksen
vahvistuspäätös on tullut lainvoimaiseksi.
- karttakopio, lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja rasitustodistus
(esityslistan liite nro 2)
2)
- kaupan kohde: määräala metsätilasta Pappila Someron Rautelassa,
kiinteistötunnus 761-421-1-30, pinta-ala 6,6 ha
- ostaja: Jarmo Manni
- myyjä: Someron seurakunta, Härkäläntie 1, 31400 Somero
- kauppahinta: 45.000 euroa
- kauppahinnan suoritus: kauppahinnasta on maksettu 4,5 %:n
käsiraha, loput kauppahinnasta suoritetaan, kun kirkkohallituksen
vahvistuspäätös on tullut lainvoimaiseksi
- karttakopio, lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja rasitustodistus
(esityslistan liite nro 3)
3)
- kaupan kohde: määräala metsätilasta Paavola Someron Jakkulan
kylässä, kiinteistötunnus 761-443-7-15, pinta-ala 7,4 ha
- ostaja: Toni Jälkö
- myyjä: Someron seurakunta, Härkäläntie 1, 31400 Somero
- kauppahinta: 60.600 euroa
- kauppahinnan suoritus: kauppahinnasta on maksettu 4,5 %:n
käsiraha, loput kauppahinnasta suoritetaan, kun kirkkohallituksen
vahvistuspäätös on tullut lainvoimaiseksi.
- karttakopio, lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja rasitustodistus
(esityslistan liite nro 4)
4)
- kaupan kohde: metsätila Hautausmaa, kiinteistötunnus 761-448-6-5,
pinta-ala 0,989 ha
- ostaja: Marjut Ahola
- myyjä: Someron seurakunta, Härkäläntie 1, 31400 Somero
- kauppahinta: 9.036 euroa
- kauppahinnan suoritus: kauppahinnasta on maksettu 4,5 %:n
käsiraha loput kauppahinnasta suoritetaan, kun kirkkohallituksen
vahvistuspäätös on tullut lainvoimaiseksi
- karttakopio, lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja rasitustodistus
(esityslistan liite nro 5)
Tämä päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS:

1-4) Esitys hyväksyttiin.
Yhteenveto tarjouksista pöytäkirjan liitteenä nro 1.
Karttakopiot, lainhuutotodistukset, kiinteistörekisteriotteet ja
rasitustodistukset arkistossa 2.7.6. Maa- ja metsäalueet

27 §
TALOUSSÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN
Kn 21.11.2018 § 110:
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta,
tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista
säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi
kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden
tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden
tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä.
Taloussäännöllä kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja
rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden
taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle.
Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin
taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu
seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu mainita
seurakunnan rahan lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta,
että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan
seurakunnan tai seurakuntayhtymän verkkosivuilla.
Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston
erityiskatteisuudella seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman
varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat
rahavarat
voivat olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai
seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston
pääomia vastaava muu
omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut
arvopaperit, merkitään
taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mukaisille
tileille.
Joidenkin pykälien jälkeen on kursiivilla merkitty lakiviittauksia, täsmennyksiä ja
esimerkkejä seurakuntatalouden tueksi ja mallin tulkitsemiseksi.
Someron seurakunnassa 1.1.2011 lukien noudatettu taloussääntö on vahvistettu
kirkkovaltuustossa 15.12.2010 § 25. Nykyinen taloussääntö on esityslistan liitteenä
nro 6 ja luonnos uudeksi liitteenä nro 7.
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi liitteen nro 7
mukaisen taloussäännön noudatettavaksi 1.1.2019 lukien

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.

Kv 12.12.2018 § 27:
Taloussääntöluonnos on esityslistan liitteenä nro 6.
ESITYS:

Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen mukaisen taloussäännön
noudatettavaksi 1.1.2019 lukien

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
Taloussääntö tämän pöytäkirjan liitteenä nro 2.

28 §
ILMOITUS VAALIN TULOKSESTA
Kn 21.11.2018 § 112:
Vaalilautakunnan ilmoitus Someron seurakunnassa 18.11.2018 toimitetuissa
seurakuntavaaleissa Someron seurakunnan kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi
sekä heidän varajäsenikseen valituista annetaan kokouksessa.
KVJ 2:60 § 2 mom. mukaisesti ilmoitus annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto päättää
1) merkitä tiedoksi vaalilautakunnan ilmoituksen vaalin tuloksesta
2) saattaa vaalilautakunnan ilmoituksen vaalin tuloksesta tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS:

1-2) Esitys hyväksyttiin.

.
Kv 12.12.2018 § 28:
Vaalilautakunnan ilmoitus Someron seurakunnassa 18.11.2018 toimitetuissa
seurakuntavaaleissa Someron seurakunnan kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi
sekä heidän varajäsenikseen valituista on esityslistan liitteenä 7.
KVJ 2:60 § 2 mom. mukaisesti vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta
kirkkovaltuustolle.
ESITYS:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi vaalilautakunnan ilmoituksen vaalin
tuloksesta.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
Vaalin tulos arkistoitu vaalilautakunnan asiakirjoihin.

29 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
ESITYS:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavaa:
1) Kokoussuunnitelma keväälle (esityslistan liite nro 8)
2) Työryhmien toimintaohjeet (esityslistan liite nro 9)
3) Muistio kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksesta 2.10.2018
(esityslistan liite nro 10)
4) Kirkkoneuvosto (24.10.2018 § 90) päätti solmia uuden
nimikkolähettisopimuksen ELYn kanssa Kari Tynkkysen työn
tukemiseksi Virossa.

PÄÄTÖS:

1-4) Esitys hyväksyttiin.

30 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muistettiin luottamustoimet jättäviä henkilöitä: Touko Roto 20 vuotta (hopeapinssi),
Pauli Eino 16 vuotta (pronssipinssi), Anja Kallio 12 vuotta (pronssipinssi) ja Antti
Kujansuu 12 vuotta (pronssipinssi).

31 §
VALITUSOSOITUS
ESITYS:

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen
mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan
liitteenä nro 3.

32 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ESITYS:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17.

