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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 23.6.2021 kello 18:00

KOKOUSPAIKKA

Iin Haminan seurakuntatalo

Läsnä

liitteen 1 mukaan 13 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua

Muut saapuvilla
olevat

Ruotsalainen Tapani, kirkkoherra
Huhta Tapani, vt. talouspäällikkö

Poissa
Laillisuus ja
Päätösvaltaisuus

Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen piti alkuhartauksen ja avasi
kokouksen.

Pykälät
Pöytäkirjan
allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus

17§ - 28§

Pekka Sipilä
puheenjohtaja

Tapani Huhta
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettiin kirkkoherranvirastossa 23.6.2021

Pöytäkirjantarkastajat
_________________
Hannu Kehus

_______________
Pekka Koskela

Pöytäkirja ollut nähtävänä Iin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 24.6.
– 23.7.2021.

Todistaa

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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POISSA

VARAJÄSEN

Alaraasakka Riitta-Liisa

X

Anne Matikainen

Haapaniemi Heli-Hannele

X

Seppo Keltamäki

Jokela Jari-Jukka

X

Jutila Mika

X

Kaleva Oili

X

Kallio Salme

X

Kehus Hannu

X

Klasila Jonna

X

Koskela Pekka

X

Lapinkangas Antti

X

Maaninka Jaakko
Mäenpää Merita

X
X

Paakkola Minna
Pakanen Saila

X
X

Pakonen Kirsimaria
Paukkeri Hilja

X
X

Paakkola Jorma

X

Sassi Satu

X

Sipilä Pekka

X

Tauriainen Soili

X

Turtinen Esko

X

Turtinen Sirkka-Liisa

X

Vitikka Markku

X

Läsnä 13 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.
Poissa 10

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
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. KJ 8:5,1-2.
Valtuutetun, joka ei ole ollut saapuvilla nimenhuudossa, on ilmoittauduttava
puheenjohtajalle, ja pöytäkirjaan on merkittävä, minkä asian käsittelyn aikana hän on
saapunut. Samoin on meneteltävä, jos valtuutettu poistuu kesken kokouksen. Jos
kokouksesta poistunut valtuutettu saapuu uudelleen kokoukseen, hänen on tällöinkin
välittömästi ilmoittauduttava puheenjohtajalle.
Kokouksessa läsnä oleviksi katsotaan ne valtuutetut, jotka pöytäkirjan mukaan ovat
kokoukseen saapuneet eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita ei muuten
julkisesti todeta kokouksesta poissa oleviksi. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 5 §)
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa
estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston
kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä.
Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä. Edellä 1 momentissa
mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei
päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu.
Valtuuston määräämien viranhaltijoiden tulee olla saapuvilla valtuuston kokouksissa
antamassa tarvittavia tietoja. KJ 8:7.
Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen
esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston
ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on,
jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää
ennen valtuuston kokousta. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 8 §)
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuuston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto
23.6.2021 17 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Työjärjestyksen hyväksyminen

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään,
jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden
käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §)

Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa. KJ 8:5,3; kts. myös KL 10:1,2 ja KJ 8:6.

Päätösehdotus:
Kirkkovaltuustolle lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Kirkkovaltuusto
23.6.2021 18 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Pöytäkirjan tarkastaminen

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. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)

Päätösehdotus:
Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 23.6.2021 kirkkoherranvirastossa ja pidetään
julkisesti nähtävänä 24.6. – 23.7.2021 seurakunnan ilmoitustaululla
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana. Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Samalla päätetään, että tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä
kokouksessa.

Kirkkovaltuusto
23.6.2021 19 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kehus ja Pekka
Koskela

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Tiedoksiantoasioita
1
Toukokuun verotulotilitys ja taloudellinen tilanne.
Alkuvuoden verotulot ovat 7,8 % suuremmat kuin viime vuonna vastaavalla
ajanjaksolla (1.1.-31.5.). Myös koko Suomen kirkon verotulot ovat kasvaneet 4,7 %.
Myös seurakunnan toimintamenot ovat olleet alkuvuonna n. 7 % pienemmät kuin
edellisenä vuonna, joten alkuvuoden taloustilanne on hyvä.
2
Jäsenmäärä on kasvanut vuoden alusta 26 henkilöllä, joka suurelta osin johtuu
positiivisesta muuttoliikkeestä (+27). Jäsenmäärä oli huhtikuun lopussa 8161.
3
Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä la 9.10.2021.
Neuvottelupäivät ovat tarkoitettu kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen sekä seurakuntaja kappelineuvostojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä kirkkoherroille ja
talouspäälliköille.
Neuvottelupäivillä perehdytään talous- ja jäsenkehitykseen seurakunnissa sekä
suomalaisten uskonnollisuuteen, hiippakunnan strategiaan ja kokousmenettelyihin.
4
PVO-Vesivoima Oy on hakenut muutosta Raasakan kalanviljelylaitoksen ympäristöja vesitalouslupaan. Laitokselle rakennetaan 2 kpl vapautusaltaita ja laitosalueella
sijaitseva kesäkasvattamo otetaan uudelleen käyttöön. Uuteen lupaan haetaan
rehunkäytön enimmäismääräksi 55 000 kg vuodessa ja lisäkasvurajoitusta esitetään
poistettavaksi. Lisäksi esitetään fosforikuormituksen vuorokausi raja-arvosta
luopumista tai vaihtoehtoisesti nostamista nykyisestä tasosta. Fosforikuormituksen
uudeksi vuorokausirajaksi esitetään tällöin 3,0 kg/vrk ja vuosirajaksi 400 kg/v.
Laitoksen käyttö- ja päästötarkkailua esitetään jatkettavaksi nykyisellään.
Vaikutustarkkailua esitetään jatkettavaksi osana Iijoen alaosan yhteistarkkailua.
Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 30.6.2021 Pohjois-Suomen
aluehallintovirastoon.
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja saattaa tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto
9.6.2021 49 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.6.2021 20 §
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Tontin vuokrasopimuksen uusiminen
Tontin vuokrasopimus päättyy 30.9.2022. Vuokran kohde on omakotitalotontti Iin
kunnassa, tilalla Lopakko (139-401-23-26) osoitteessa Alarannantie 265.
Iin seurakunnan tontit ovat vuokratontteja. Tontteja ei myydä, mutta vuokramiehillä on
etuoikeus uudelleen vuokraamiseen.
Vuokrasopimus esitetään uusittavaksi seuraavien periaatteiden mukaisesti:
-vuokra-aika 30 vuotta
-vuosivuokra 657,75 euroa elinkustannusindeksiin sidottuna.
Vuokra on laskettu 5 %:n suuruisena seuraavan kaavan mukaisesta
hinnoitteluarvosta:
*pinta-ala 1754 m2 (tontin pinta-ala on tarkistettu 18.2.2021, kartta liitteenä 2)
*lähtöhinta 10,00 eur/m2
*pinta-alakerroin 1
*haittakerroin 1
*yleiskerroin 0,75
=hinta, josta vuosivuokra lasketaan 13155 €.
Haittakertoimella huomioidaan esim. valtatien, teollisuuden tms. läheisyyden tai tontin
yli kulkevan sähkölinjan aiheuttamaa haittaa. Yleiskertoimella huomioidaan
paikkakunnan tonttimaan arvon muutoksia ja sitä, että tontilla ei ole lunastusoikeutta.
Pinta-alakertoimella kohtuullistetaan isohkon tontin arvoa.
Vuokrasopimuksen päättymisestä ja uudelleenvuokrauksen ehdoista on tiedotettu
kirjeitse vuokralaiselle, joka antoi palautetta tontilla kulkevasta sähköjohdosta ja että
se rajoittaa tontin käyttöä. Tätä haittaa ei ole kuitenkaan enää jatkossa, sillä ilmassa
kulkevat sähköjohdot poistetaan ensi kesänä, joten tältä osin ei ole tarvetta
haittakertoimen käytölle.
Tontinarviomiesten kokous 4.2.2021
Päätös:
Tonttien pinta-alat tarkastetaan ja sen jälkeen uudet vuokrasopimukset esitetään
tehtäväksi käyttäen yleiskerrointa 0,75, jolla kuvataan Iin kunnan Alarannan
asuinalueen hintatasoa ja sitä, että seurakunta vain vuokraa tontteja eikä tontilla ole
lunastusoikeutta. Tonteilla ei havaittu tarvetta käyttää haittakertoimia.
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää uudelleen vuokrata tilasta
Lopakko (139-401-23-26) 30 vuodeksi alkaen 1.10.2022 pinta-alaltaan 1754 m2
omakotitalotontin 657,75 euron vuosivuokralla, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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Tontin vuokrasopimuksen uusiminen
Tontin vuokrasopimus päättyy 30.4.2022. Vuokran kohde on omakotitalotontti Iin
kunnassa, tilalla Lopakko (139-401-23-26) osoitteessa Alarannantie 271.
Iin seurakunnan tontit ovat vuokratontteja. Tontteja ei myydä, mutta vuokramiehillä on
etuoikeus uudelleen vuokraamiseen.
Vuokrasopimus esitetään uusittavaksi seuraavien periaatteiden mukaisesti:
-vuokra-aika 30 vuotta
-vuosivuokra 683,29 euroa elinkustannusindeksiin sidottuna.
Vuokra on laskettu 5 %:n suuruisena seuraavan kaavan mukaisesta
hinnoitteluarvosta:
*pinta-ala 1918 m2 (tontin pinta-ala on tarkistettu 18.2.2021, kartta liitteenä 3)
*lähtöhinta 10,00 eur/m2
*pinta-alakerroin 0,95
*haittakerroin 1
*yleiskerroin 0,75
=hinta, josta vuosivuokra lasketaan 13665,75 €.
Haittakertoimella huomioidaan esim. valtatien, teollisuuden tms. läheisyyden tai tontin
yli kulkevan sähkölinjan aiheuttamaa haittaa. Yleiskertoimella huomioidaan
paikkakunnan tonttimaan arvon muutoksia ja sitä, että tontilla ei ole lunastusoikeutta.
Pinta-alakertoimella kohtuullistetaan isohkon tontin arvoa.
Vuokrasopimuksen päättymisestä ja uudelleenvuokrauksen ehdoista on tiedotettu
kirjeitse vuokralaiselle, joka on ilmoittanut hyväksyvänsä ehdot.
Tontinarviomiesten kokous 4.2.2021
Päätös:
Tonttien pinta-alat tarkastetaan ja sen jälkeen uudet vuokrasopimukset esitetään
tehtäväksi käyttäen yleiskerrointa 0,75, jolla kuvataan Iin kunnan Alarannan
asuinalueen hintatasoa ja sitä, että seurakunta vain vuokraa tontteja eikä tontilla ole
lunastusoikeutta. Tonteilla ei havaittu tarvetta käyttää haittakertoimia.
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää uudelleen vuokrata tilasta
Lopakko (139-401-23-26) 30 vuodeksi alkaen 1.5.2022 pinta-alaltaan 1918 m2
omakotitalotontin 683,29 euron vuosivuokralla, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto
3.3.2021 20 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

IIN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
23.6.2021

Kirkkovaltuusto
23.6.2021 22 §
Päätös:
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Tontin vuokrasopimuksen uusiminen
Tontin vuokrasopimus päättyy 30.4.2021. Vuokran kohde on omakotitalotontti Iin
kunnassa, tilalla Lopakko (139-401-23-26) osoitteessa Alarannantie 277.
Iin seurakunnan tontit ovat vuokratontteja. Tontteja ei myydä, mutta vuokramiehillä on
etuoikeus uudelleen vuokraamiseen.
Vuokrasopimus esitetään uusittavaksi seuraavien periaatteiden mukaisesti:
-vuokra-aika 30 vuotta
-vuosivuokra 722,25 euroa elinkustannusindeksiin sidottuna.
Vuokra on laskettu 5 %:n suuruisena seuraavan kaavan mukaisesta
hinnoitteluarvosta:
*pinta-ala 2140 m2 (tontin pinta-ala on tarkistettu 18.2.2021, kartta liitteenä 4)
*lähtöhinta 10,00 eur/m2
*pinta-alakerroin 0,9
*haittakerroin 1
*yleiskerroin 0,75
=hinta, josta vuosivuokra lasketaan 14445,00 €.
Haittakertoimella huomioidaan esim. valtatien, teollisuuden tms. läheisyyden tai tontin
yli kulkevan sähkölinjan aiheuttamaa haittaa. Yleiskertoimella huomioidaan
paikkakunnan tonttimaan arvon muutoksia ja sitä, että tontilla ei ole lunastusoikeutta.
Pinta-alakertoimella kohtuullistetaan isohkon tontin arvoa.
Vuokrasopimuksen päättymisestä ja uudelleenvuokrauksen ehdoista on tiedotettu
kirjeitse vuokralaiselle, joka antoi palautetta oheisen liitteen 5 mukaisesti ja pyysi
vuokraa kohtuullistettavan.
Tontinarviomiesten kokous 4.2.2021
Päätös:
Tonttien pinta-alat tarkastetaan ja sen jälkeen uudet vuokrasopimukset esitetään
tehtäväksi käyttäen yleiskerrointa 0,75, jolla kuvataan Iin kunnan Alarannan
asuinalueen hintatasoa ja sitä, että seurakunta vain vuokraa tontteja eikä tontilla ole
lunastusoikeutta. Tonteilla ei havaittu tarvetta käyttää haittakertoimia.
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää uudelleen vuokrata tilasta
Lopakko (139-401-23-26) 30 vuodeksi alkaen 1.5.2021 pinta-alaltaan 2140 m2
omakotitalotontin 722,25 euron vuosivuokralla, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto
3.3.2021 21 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.6.2021 23 §
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa
17.10.2018 ja vahvistettu tuomiokapitulissa 13.12.2018. Ohjesääntö on nyt tehty
kokonaan uusiksi ja siinä on huomioitu sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain
muutos (200/2021), joka on tullut voimaan 15.3.2021.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 6 mukaisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön. Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto
11.5.2021 43 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.6.2021 24 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kirkkovaltuuston työjärjestys
Iin seurakunnan kirkkovaltuusto on 29.6.1994 kokouksessa hyväksynyt Iin
kirkkovaltuuston työjärjestyksen. 15.3.2021 astui voimaan Kirkkolain muutos
200/2021, jolla annetaan mahdollisuus toteuttaa kirkon hallintoelimien kokoukset
myös sähköisessä ympäristössä. Kirkkovaltuuston voimassa olevassa
työjärjestyksessä ei ole mainintaa sähköisestä kokouksesta eikä sähköisestä
päätöksentekomenettelystä, jonka takia työjärjestys tulisi päivittää kirkkohallituksen
malliohjesäännön mukaiseksi.
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto esittää uuden kirkkovaltuuston työjärjestyksen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi (liite 7).

Kirkkoneuvosto
9.6.2021 50 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.6.2021 25 §
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. (Liite 7)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Vuoden 2020 tilinpäätös
Seurakunnan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus sekä
allekirjoitukset ja tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä.
Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen määrä kirkkoneuvoston jäseniä ja
talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen
valmistuttua.
Vuonna 2020 Iin seurakunnan talous oli tasapainossa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää
53 810,22 euroa.
Seurakunnan maksuvalmius on hyvä ja se on velaton. Rahoja ja pankkisaamisia oli
vuoden lopussa 691 835 euroa. Määrä oli käytännössä lähes sama kuin edellisenä
vuonna. Seurakunta on velaton.
Toimintatuotot alenivat edellisestä vuodesta n. 45 000 euroa johtuen edellistä vuotta
pienemmistä metsätuloista. Seurakunnan henkilöstömenot kasvoivat edelliseen
vuoteen verrattuna 6000 euroa eli 0,6 %:lla ja tämä johtui lähes yksinomaan
sivukulujen kasvusta. Palvelujen ostot pienenivät yli 60000 euroa, koska mm.
rippileirejä ei järjestetty suunnitellusti vaan päivärippikouluina. Muissa
toimintakuluissa oli kasvua maksetun tuloveron verran eli 20000 €. Yhteensä
toimintakulut pienenivät noin 38 000 euroa.
Kirkollisverotuloja ja valtionrahoitusta saatiin 1 728 522 euroa, jossa oli kasvua
edelliseen vuoteen noin 10 616 euroa. Vuonna 2020 kirkollisverokertymä oli
todennäköisesti koronasta johtuen helmi-elokuun ajan pienempi kuin edellisenä
vuonna vastaavana aikana, mutta syyskuusta alkaen tilanne parani merkittävästi ja
joulukuussa saatiin vielä vuoden 2019 verotuksen valmistumisen myötä jakoosuuksien tarkistuksen jälkeen yli 50000 € enemmän kuin edellisen vuoden
joulukuussa. Jäsenmäärä aleni tilikauden aikana kirkkohallituksen tilaston mukaan 90
jäsenellä, joka ei kuitenkaan näkynyt vielä verokertymässä.
Vuosikatteeksi ennen poistoja eli tulorahoitukseksi jäi 198 869 euroa.
Investointeja oli yhteensä 193 677 euroa. Merkittävimmät olivat Kuivaniemen kirkon
maalämpöjärjestelmän rakentamisen ja Karhun leirikeskuksen kattotöiden loppuun
saattaminen.
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen yli-/alijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittavat vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
kirkkoneuvosto jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto
31.3.2021 30 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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Kirkkoneuvosto
9.6.2021 51 §
Tilintarkastaja KHT, JHT Anne Räisänen on antanut 1.6.2021
tilintarkastuskertomuksen (liite 9), jossa esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Tilintarkastaja toimittaa vielä erillisen raportin tilintarkastuksesta kokoukseen.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto saattaa vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisen ja
vastuuvapauden myöntämisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.6.2021 26 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille
vastuuvapauden. (Liite 8)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020
Iin seurakunnan hautainhoitorahastosta on laadittu oma tilinpäätös. Siihen kuuluvat
tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus sekä allekirjoitukset ja
tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä.
Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen määrä kirkkoneuvoston jäseniä ja
talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen
valmistuttua.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa ylijäämää 2893,45 euroa.

Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen yli-/alijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittavat vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
kirkkoneuvosto jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto
31.3.2021 31 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto
9.6.2021 52 §
Tilintarkastaja KHT, JHT Anne Räisänen on antanut 1.6.2021
tilintarkastuskertomuksen (liite 9), jossa esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Tilintarkastaja toimittaa vielä erillisen raportin tilintarkastuksesta kokoukseen.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto saattaa vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisen ja
vastuuvapauden myöntämisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.6.2021 27 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja
myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden. (Liite 10)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kokouksen päättäminen

Kirkkovaltuusto
23.6.2021 28 §
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello 18:52.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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