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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. Kuultiin kirkkoherran alkuhartaus.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8:5, 1-2 Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee
valtuuston käytettävissä olla esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista
ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi.
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, elleivät erityiset syyt ole
esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään viikkoa ennen valtuuston kokousta.
KJ 8:6 Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.
KJ 8:5,3 Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen
korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa.
KL 10:1,6 Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.
Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei
kuitenkaan tarvitse valmistella.
KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Kokouskutsu ja esityslista on 11.6.2020 lähetetty jäsenille ja laitettu esille
seurakunnan ilmoitustaululle sekä 11.6.2020 seurakunnan nettisivuille.
Kokouksessa on puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä.

Päätösehdotus:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Maija Savonen ja Anne Valta. Pöytäkirja on tarkastettavissa
24.6.2020 klo 12 jälkeen Kosken Tl kirkkoherranvirastossa.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Maija Savonen ja Heikki Vesanen.
4§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösehdotus:
Hyväksytään kokouskutsu kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.
5§

KIRKKONEUVOSTON JA -VALTUUSTON JÄSENEN ERONPYYNTÖ
Kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varsinainen jäsen Raimo Nurminen pyytää
eroa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä työkiireiden johdosta
16.2.2020 päivätyllä kirjeellä.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen
18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan
toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan
luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai
erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee
kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on. Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2.
momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla
tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää
vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Raimo Nurmisen edustamalla Seurakunnan parhaaksi ryhmällä ei ole varajäsentä
kirkkovaltuustossa. Kirkkolaki 9.luku 2§:’’ Kirkkovaltuustossa on jäseniä vähintään 11
ja enintään 39. Jäsenten luku määrätään kirkkojärjestyksessä seurakunnan väkiluvun
perusteella.’’. Tämän perusteella Martinkosken seurakunnan kirkkovaltuusto on
edelleen päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätösesitys / kirkkoneuvosto 25.2.2020 § 28:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1. myöntää Raimo Nurmiselle eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenyydestä
2. valitsee Raimo Nurmisen tilalle varsinaisen jäsenen kirkkoneuvostoon
jäljellä olevaksi ajaksi
3. valitsee henkilökohtaisen varajäsenen kohdassa kaksi valittavalle
varsinaiselle jäsenelle
Päätös / kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1. myöntää Raimo Nurmiselle eron kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä,
2. valita Raimo Nurmisen tilalle kirkkoneuvoston varsinaiseksi
jäseneksi Juha Lahden,
3. valita Juha Lahden henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juha Nummilan.

6§

MARTINKOSKEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUKSET 2019
Martinkosken seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 ja tiedoksi
Martinkosken seurakunnan toteumavertailut kustannuspaikoittain vuodelta 2019
sekä vastuuryhmien toimintakertomukset vuodelta 2019
Liite 2, Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Liite 3, Toteumavertailut kustannuspaikoittain 2019 sekä
Liite 4, Vastuuryhmien toimintakertomukset vuodelta 2019
Liite 5, Tilintarkastuskertomus

Päätösehdotus / kirkkoneuvosto 1.4.2020 § 37:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös esitetään
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden
ylijäämä 993,51 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja
päätti, että tilikauden ylijäämä 993,51 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille.
Kirkkovaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2019.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJAT
Arkkihiippakunnan piispan virka tulee avoimeksi 1.2.2021 lukien piispa Kaarlo
Kallialan palvelussuhteen päättyessä. Tuomiokapituli on määrännyt vaalin
toimitettavaksi kussakin rovastikunnassa siten, että ensimmäinen vaalipäivä on
torstaina 5.11.2020 klo 13 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä torstaina
3.12.2020 klo 13.
Piispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt ilmenevät kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2
momentista. Tuomiokapituli on 13.5.2020 päättänyt maallikkovalitsijoiden määrän ja
jakautumisen seurakuntien kesken. Martinkosken seurakunnasta valitaan viisi
maallikkovalitsijaa.
Kirkkovaltuuston on valittava maallikkovalitsijat 30.6.2020 mennessä.

Päätösehdotus / kirkkoneuvosto 26.5.2020 § 61:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee viisi
äänioikeutettua maallikkovalitsijaa piispan vaalia varten

Päätös / kirkkovaltuusto:
Maallikkovalitsijan vaalissa ehdotettiin seuraavia henkilöitä:
Kalle Mikkola
Heikki Vesanen
Outi Hacklin
Maija Savonen
Pirjo Harstinen
Ehdotuksia kannatettiin ja heidät valittiin piispan vaalin maallikkovalitsijoiksi
Martinkosken seurakunnan edustajina.

8§

BUDJETTIMUUTOS 2020
Syksyllä 2019 näytti siltä, että verotuloja kertyy huomattavasti vuodelle 2019
budjetoitua (853.000) vähemmän. Siksi vuoden 2020 verotulot arvioitiin
varovaisuuden periaatetta noudattaen myös aiempaa pienemmiksi, 810.000 euroksi.
Lopulta 2019 verotulot kuitenkin nousivat käytännössä aivan budjetoiduksi eli
852.717 euroon. Tämän vuoksi vuoden 2020 verotuloennuste on syytä nostaa
samalle tasolle. Talousnäkymät vuodelle 2020 eivät juurikaan muutu edellisen
vuoden toteutumista.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätös 6.2.2020 § 13 / kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020 budjettiin arvioitu
verotulo 810.000 euroa nostetaan lähelle vuoden 2019 toteutumaa, eli 850.000
euroon. Vuoden 2020 vuosikate-ennuste nousee näin -16.490 euroon.
Käsittely 26.5.2020:
Kirkkoneuvoston aiemman päätöksen jälkeen talouden ja verotulojen ennakointi on
koronaviruspandemian myötä vaikeutunut ja tilanne siltä osin muuttunut.
Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander Kirkkohallituksesta kirjoittaa huhtikuussa:
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi 14.4., että maailmantalous vajoaa tänä
vuonna pahimpaan taantumaan sitten 1930-luvun suuren laman. Talous supistuisi
kolme prosenttia. Kolmekymmentäluvun lamaa pahemmaksi tämän tilanteen tekee
se, että kaikki on tapahtunut niin nopeasti ja ensimmäisen kerran sekä kehittyneet
että kehittyvät kansantaloudet ovat taantumassa. Valtiovarainministeriö antoi oman
taloudellisen katsauksensa 16.4. Sen mukaan Suomen talous sukeltaa 5,5 % tänä
vuonna. Arvio perustuu siihen, että poikkeusolot kestäisivät kolme kuukautta ja sen
jälkeen alkaisi paluu normaaliin arkeen. Työttömyysaste kasvaisi 8 %:iin, kun se
helmikuussa oli 6,6%.
Verotuloissa on tammi-huhtikuulla lievää laskua verrattuna edelliseen vuoteen,
mutta lomautusten vaikutus ei siinä vielä näy. Verohallinnon ennakkotieto
toukokuun tilityksestä arvioi lievää laskua.
Tällä hetkellä on mahdotonta arvioida verotulotilitysten kehittymistä kuluvan vuoden
aikana. Kirkkoneuvoston ehdotusta verotulojen nostamisesta vuoden 2020
talousarviossa tulee tarkastella uudelleen.

Päätösesitys / kirkkoneuvosto 26.5.2020 § 63:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että talousarviossa vuodelle 2020
arvioitu verotulo 810.000 euroa pidetään ennallaan ja peruttaa aiemman
ehdotuksensa (6.2.2020 § 13). Vuoden 2020 vuosikate-ennuste säilyisi näin -56 490
eurossa.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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LISÄTALOUSARVIOESITYKSET VALTUUSTOLLE
1. Arkistonjärjestelijän palkkaukseen ei ole budjetissa varattu määrärahaa. Työ on
kuitenkin tehtävä mahdollisimman pian ja ammattilaisen toimesta. Helena Aalto on
hyvin työllistetty, joten on hienoa, että hänellä on mahdollisuus tulla jo tänä vuonna
aloittamaan järjestely. Tämä edellyttää seurakunnan vuoden 2020 budjettiin
palkkakustannusten lisäämistä.
2. Talouspäällikön sijaiselle ei ole varattu budjetissa määrärahaa huhtikuun loman
ajalle. Mikäli lomaa ei pidettäisi, se erääntyisi kuitenkin maksettavaksi
lomakorvauksena jossain vaiheessa, joten säästöä siitä ei tulisi.

Päätösehdotus / kirkkoneuvosto 6.2.2020 § 12:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää
palkkauskustannuksiin lisämäärärahaa seuraavasti:
1. Kustannuspaikalle Muu yleishallinto 5.200 euroa (sis. sos.kulut)
arkistonjärjestäjän palkkauskustannuksiin
2. Kustannuspaikalle Taloushallinto: 3.200 euroa, kirkkovaltuusto 500 euroa,
kirkkoneuvosto 500 euroa, Kosken srk-talo 260 euroa, Marttilan srk-talo 260
euroa, Kosken hhr 260 euroa ja Marttilan hhr 260 euroa (sis. sos.kulut)
talouspäällikön viransijaisen palkkauskustannuksiin
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.
10 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkohallituksen täysistunnon päätös 9.6.2020 § 69, harkinnanvarainen avustus.
Kirkkoherra kertoi ajankohtaisista asioista: varautumissuunnitelmista, rovastikunnallisen taloustoimistoyhteistyön selvittämisestä sekä aluerekisteristä
(virkatodistukset).

11 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen (liite 6) ja päätti kokouksen klo 18.32.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri

