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ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Kirves
Martti Komu
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄKokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TÖSVALTAISUUS
§ 12
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
§§ 11 – 20
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään
/
2013

Riitta Jutila
Pia Kekkonen
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ajalla 17.4. – 17.5.2013
virastopäivinä Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan
toimistotiloissa.
Talouspäällikkö
Martti Komu
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Ehdotus:
Puheenjohtaja Lauri Kirves avaa kokouksen ja kirkkoherra Petri Tervo
pitää alkuhartauden.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Petri Tervo piti alkuhartauden.

§ 12

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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 lähetetty jäsenille 2.4.2013, jolloin myös kutsu on asetettu seurakunnan
ilmoitustaululle.
Puheenjohtaja esittää:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto ja mikäli yli puolet
jäsenistä on paikalla, kokous todetaan päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 13

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkistajiksi aakkosjärjestyksessä vuorossa Riitta Jutila ja
Pia Kekkonen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Riitta Jutila ja Pia Kekkonen.

§ 14

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja esittää:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Kn 5 §

KIRJANPITOTILIN 2001 PÄÄOMAN LIITTÄMINEN TILIN 2000 PÄÄOMAAN
Sysmän seurakunnan taseessa omassa pääomassa on ollut viime vuosituhannelta lähtien tilillä

Tarkistus
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2001 Muu oma pääoma 801.031,80 euron pääoma. Varat on aikoinaan mahdollisesti kirjattu
tilille rakennusvarauksena. Tämän tyyppiset varaukset on kuitenkin myöhemmin purettu, eikä
sellaisia saa olla, jos tiettyä varausta ei ole olemassa. Vastaavan tyyppinen kirjaus tehtiin
vuoden 2009 kirjanpidossa. Tilintarkastajat ja Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö
ovat suositelleen kirjanpitotilien yhdistämistä. Seurakunnan talouden ja vuoden 2012 tuloksen
kannalta asialla ei ole mitään merkitystä.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että ennen tilinpäätöksen vahvistamista kirkkovaltuusto siirtää
Taseen tilillä 2001 Muu oma pääoma varat, 801.031,80 euroa kirjanpidon tilille 2000
Peruspääoma.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
§ 15

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle taseen tilin 2001 Muu pääoma varojen
(801.031,80) siirtämistä tilille 2000 Peruspääoma. Kirjauksella ei ole vaikutusta seurakunnan
talouteen ja vuoden 2012 tulokseen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2012
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta
määräajaksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia
hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen
hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Voimassa olevia sopimuksia
on ainaishoidot 123 kpl, 134 kpl vanhaa viisivuotissopimuksia, sekä 159 kpl
kesähoitosopimuksia.
Hautainhoitorahaston alijäämä tilikautena 2012 oli 8 723,79 euroa ja se esitetään
siirrettäväksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Yhden hoidetun haudan menot
keskimäärin vuoden aikana olivat 88,31 euroa. Seurakunnan taseessa rahaston pääomat
sisältyvät toimeksiantojen pääomiin ja rahastoa on selvitetty tilinpäätöksessä taseen
liitetiedoissa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2012 ja esittää sen
kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

§ 16

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2012
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirkkojärjestyksen mukaisesti seurakunnan
tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä.
Seurakunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja. Julkistaminen koskee tuloslaskelman ja taseen
liitetietoja. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt eivät ole julkisia.
Toimintavuoden 2012 toimintakate on 756 660,22 € ja vuosikate -65 027,42 €. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erillisenä yhteisönä ja seurakunnan taseessa hautainhoitorahaston
pääomat sisältyvät toimeksiantojen pääomiin.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja
rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on ylimääräisen tuloksen siirtämistä taseen
vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä-tilille. Kirkkoneuvosto ottaa
esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esitettäviin eriin, myös varauksen tai
rahaston vähennykseen. Esityksessä varaus- ja rahastosiirtojen tarkoitus yksilöidään ja siirrot
esitetään bruttomääräisinä.
Tilikauden 2012 tulos on ennen poistoeroa ja varauksia 89 514,75 € miinuksella. Varausten
varauksia tai lisäyksiä ei ollut tilikaudella. Tilikauden aliijäämäksi jää 89 514,75 euroa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen 2012 sisältäen toimintakertomuksen,
tuloslaskelman, taseen sekä talousarvion toteutumisvertailun. Tilikauden alijäämä on 89
514,75 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että alijäämä kirjataan tilikauden
yli/alijäämä tilille 2090.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

§ 17

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sysmän seurakunnan tilinpäätöksen
Alijäämä kirjataan tilikauden ali/ylijääämätilille 2090.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkistus

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

§ 18

2/2013
10.4.2013

6( 7 )
___________

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tilintarkastajat Matti Jalkanen ja Sirpa Karejoki Oy Audiator Ab:stä ovat tarkastaneet 14.3.2013
seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2012. Tilinpäätös sisältää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousarvion toteutumisvertailun
ja liitetiedot.
Kertomuksessa on esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää
vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu
vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen,
tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tarkastukseen
perustuvana lausuntona tilinpäätöksestä ja hallinnosta he esittävät:
tarkastuksen tulokset:
- seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti,
- seurakunnan sisäinen valvonta on tarkasteluilta osin järjestetty asianmukaisesti. Sisäisen
valvonnan ohjeen päivitys on työn alla.
Kirjanpito ja tilinpäätös
- Tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 89 514,75 €, on laadittu tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla
oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Tilinpäätökseen sisältyy hautainhoitorahaston kirjanpito, joka osoittaa alijäämää 8 723,79 €;
- asetettujen tavoitteiden toteutuminen on raportoitu riittävästi;
- kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on lain mukainen.
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä:
- Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä
- Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tarkastelemaltamme tilikaudelta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen yhdessä tilinpäätöksen kanssa
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vastuuvapauden myöntämistä varten.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT
ei ollut

20 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja esittää:
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.07.

Tarkistus

