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Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 90100 Liminka
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2015

KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

10.11.2015
klo 18.00
klo 19.35
Pappilan sali

Ahola Seija
Ansamaa Arja
Heiskari Helli
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Alpo
Koivukangas Jenni
Korteniemi Jaakko
Lehto Leena
Maalo Jukka
Niinikoski Jussi
Nopanen Katariina
Raitio Jukka
Rantala Heino
Ruotsalainen Mikko
Tahkola Antti
Tahkola Veli-Pekka
Tavasti Juulia
Tuohimaa Arto
Hietala Tanja
Kilpeläinen Eila
Puusaari Anna-Kaisa

jäsen
”
”
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
varapuheenjohtaja
jäsen
”
varajäsen
”
”

Tornberg Ilkka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Hintsala Kauko
Junttola Marjo
Leppäluoto Leena
Parpala Niina
Sippala Marja
Ahola Inkeri
Pihlaja Ritva-Liisa
Salmela Annikki

jäsen
puheenjohtaja
jäsen
”
”
varajäsen
”
”

Pöytäkirjan tarkastus:
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
32. §
1. asia
Kokouksen avaus
KJ 8:5§: 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

Pidetään alkuhartaus. Suoritetaan nimenhuuto.
Kirkkoherra piti alkuhartauden. Suoritettiin nimenhuuto: paikalla 21 jäsentä sekä
kirkkoherra ja talouspäällikkö.
33. §
2. asia
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4§: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5§: 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 postitettu valtuutetuille 2.11.2015, esityslistat on postitettu 5.11.2015.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 2.11.2015 lähtien ja esityslista
5.11.2015 lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 21/23.
34. §
3. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 21/23.
35. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Kauko Hintsalalla, Marjo Junttolalla, Leena Leppäluodolla ja
Niina Parpalalla oli esteet. Valtuusto hyväksyi esteet ja totesi, että valtuutettu Hintsalan
tilalla paikalla oli varavaltuutettu Tanja Hietala. Valtuutettu Leppäluodon tilalla paikalla oli
varavaltuutettu Anna-Kaisa Puusaari, koska varavaltuutettu Ritva-Liisa Pihlaja oli estynyt
saapumasta kokoukseen. Valtuutettu Junttolan tilalla paikalla oli varavaltuutettu Eila
Kilpeläinen, koska varavaltuutettu Inkeri Ahola oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Valtuutettu Parpalan tilalle paikalle kutsuttu varavaltuutettu Annikki Salmela ei saapunut
kokoukseen. Valtuutettu Marja Sippala ei saapunut kokoukseen. Päätös oli yksimielinen
21/23.
36. §
Pöytäkirjan tarkastus:
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5. asia
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan nähtävilläpidosta.
KL 25:3§: Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riikka Kilpeläinen ja Alpo Koivukangas.
Pöytäkirja on nähtävillä 11.11. - 10.12.2015 ja tästä on ilmoitus seurakunnan
ilmoitustaululla 11.11.2015. Päätös oli yksimielinen 21 /23.
37. §
6. asia
Vuoden 2015 talousarvion muutos
Rantakylän hautausmaalle on valmistumassa muualle haudattujen muistomerkki ja
uurnalehto. Näille ei ole tehty varausta tämän vuoden talousarvioon.
Rakennustoimikunta on päättänyt, että muualle haudattujen muistomerkkiä ja uurnalehtoa
käsitellään investointina yhtenä kohteena nimellä Rantakylän muistomerkit.
Kirkkoneuvosto 5/91 § 29.10.2015
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tehdään
50 000 euron talousarviomuutos investointi- ja rahoitusosaan. Muutos katetaan edellisten
vuosien ylijäämä-/alijäämätililtä.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on tehnyt 50 000 euron talousarviomuutoksen
investointi- ja rahoitusosaan. Päätös oli yksimielinen 21/23.
38. §
7. asia
Tuloveroprosentti vuodelle 2016
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (11.6.2010/520) mukaan
seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 18/2015 on ohjeita talousarvion laadinnalle.
Tilanne Limingan seurakunnassa
Limingan seurakunnan kirkollisverotulot ovat laskeneet syyskuun 2015 lopun tilanteessa
1,4 % verrattuna vastaavaan tilanteeseen vuotta aikaisemmin. Yhteisöverotulot ovat
samana aikana kasvaneet 9,3 %. Kokonaisuutena verotulot ovat laskeneet 0,8 %.
Yhteisövero korvataan vuonna 2016 valtion budjetista maksettavalla korvauksella.
Korvauksen suuruus on 19,55 euroa x kunnan väkiluku 31.12.2014. Tämän mukaan
korvattava on summa on n. 190 000 euroa.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Vuonna 2016 aikana on tarkoitus jatkaa Limingan kirkon valaistuksen uusimista.
Museoviraston vaatimat selvitykset on tehtävä, jonka jälkeen on mahdollista edetä
valaistussuunnitelman teettämiseen.
Yksi pappilan toisen kerroksen asunto-osan huoneista on päätetty remontoida.
Kustannusarvio on n. 30 000 euroa.
Pappilan piha-alueen liikennejärjestelyt on tarkoitus uusia vuoden 2016. Kustannusarvio
on 231 250 euroa.
Em. investoinnit on tarkoitus rahoittaa tulorahoituksella.
Kirkkoneuvosto 6/92 § 29.10.2015
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2016 tuloveroprosentiksi 1,75.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2016 tuloveroprosentiksi
1,75. Päätös oli yksimielinen 21/23.
39. §
8. asia
Muut asiat
Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen
Turvapaikkahakijakysymys
Liminkaan on saapunut 100 turvapaikanhakijaa. Piispa on antanut ohjeet seurakunnille.
Seurakunnat, jonka alueelle on tullut turvapaikanhakijoita, ovat nimenneet yhdyshenkilön.
Limingan seurakunnan yhdyshenkilö on Marika Kamps. Seurakunnat voivat edistää
turvapaikanhakijoiden henkistä jaksamista.
Yhteistyösopimus perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa
Yhteistyö alkoi 1.9.2014. Seurakuntaa on tähän mennessä laskutettu n. 15 000 euroa.
Limingan kunta korvaa myöhemmin seurakunnalle lakisääteisen osuuden.
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston vaalien valitsijayhdistykset
Valitsijayhdistykset on perustettava viimeistään 16.11.2015. Vaalit pidetään 9.2.2016.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa tiedoksi edellä esitetyt asiat. Päätös oli
yksimielinen 21/23.
40. §
9. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35 . Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kirkkovaltuuston puolesta:

Veli-Pekka Tahkola
puheenjohtaja

Matti Ruotsalainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä
tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Liminka ____.____.2015

Alpo Koivukangas

Riikka Kilpeläinen

