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Outi Hacklin
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sihteeri
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Eija Elmgren
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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 21.12.2020 – 22.1.2021 kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina.

Todistaa

Koskella Tl 25.1.2021

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Päivi Pakkanen,
seurakuntasihteeri
Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen, kuultiin kirkkoherran alkuhartaus.

21 §

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 8.12.2020 lähetetty jäsenille ja laitettu esille
seurakunnan ilmoitustaululle sekä 8.12.2020 seurakunnan nettisivuille.
Kokouksessa on puheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä ja yksi varajäsen.

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

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Eija Elmgren ja Risto Hämäläinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen
jälkeen.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.
23 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösehdotus:
Hyväksytään kokouskutsu kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.
24 §

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2021-2023
Martinkosken seurakunnalla on toinen toimintavuosi lopuillaan. Ensimmäinen
tilikausi oli alijäämäinen, seurakuntarakenteen muutos toi liitosvaiheessa kertaluontoisia kustannuksia eivätkä liitoksen hyödyt vielä ehtineet vaikuttaa. Toisena
vuotena on mm. henkilöstössä on tullut vähennystä osa-aikaisen kanttorin jäädessä
pois. Tarkkaa taloudenpitoa on jatkettava. Talousarvion alkuteksteissä on Kirkkohallituksen yleiskirjeen ohjein muistutettu talouden tasapainottamisen tärkeydestä.
Oman haasteensa toiminnan ja talouden suunnitteluun tuo alkuvuodesta 2020
alkanut Covid-19 -pandemia. Vielä ei pystytä arvioimaan, miten sen vaikutukset
näkyvät tulevana vuotena. Kuluvan vuoden verotulokertymä näyttää ennakoitua
paremmalta, mutta säilyykö kertymä ensi vuonna vielä samalla tasolla.
Kirkkohallituksen arvion mukaan Martinkosken verokertymä vuonna 2021 olisi noin
844.000 euroa. Veroprosentti päätettiin säilyttää entisellään (1,9).

Päätösehdotus / kirkkoneuvosto 3.12.2020 § 134:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa talousarvion vuodelle 2021
sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2021-2023. Liite 2.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.

Valitusoikeus (KL 24:4)

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri
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18 §

ILMOITUSASIAT
Seuraava kirkkovaltuuston kokous 5.1.2021 klo 18 Marttilan srk-talolla.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen (liite 3) ja päätti kokouksen klo 18.21.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri

