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Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 90100 Liminka
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2016

KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

1.11.2016
klo 18.00 – 19.48

Ahola Seija
Heiskari Helli
Junttola Marjo
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Alpo
Koivukangas Jenni
Lehto Leena
Leppäluoto Leena
Maalo Jukka
Niinikoski Jussi
Nopanen Katariina
Raitio Jukka
Rantala Heino
Ruotsalainen Mikko
Sippala Marja
Tahkola Antti
Tuohimaa Arto
Hietala Tanja
Pihlaja Ritva-Liisa
Vuokila Mirja-Liisa

jäsen
”
puheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
varajäsen
”
”

Tornberg Ilkka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Ansamaa Arja
Hintsala Kauko
Korteniemi Jaakko
Parpala Niina
Puusaari Anna-Kaisa
Tahkola Veli-Pekka
Tavasti Juulia

jäsen
”
”
”
varajäsen
varapuheenjohtaja
jäsen

Pöytäkirjan tarkastus:

pappilan sali
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
23. §
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. Suoritettiin nimenhuuto: paikalla 20
jäsentä sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö.
24. §
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 lähetetty valtuutetuille 24.10.2016, esityslistat on lähetetty 26.10.2016.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 24.10.2016 lähtien ja esityslista
26.10.2016 lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 20/23.
25. §
3. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 20/23.
26. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Arja Ansamaalla, Kauko Hintsalalla, Jaakko Korteniemellä,
Veli-Pekka Tahkolalla ja Juulia Tavastilla oli esteet. Valtuusto hyväksyi esteet ja totesi,
että valtuutettu Hintsalan tilalla paikalla oli varavaltuutettu Tanja Hietala. Valtuutettu V.-M.
Tahkolan tilalla paikalla oli varavaltuutettu Mirja-Liisa Vuokila. Valtuutettu Tavastin tilalla
paikalla oli varavaltuutettu Ritva-Liisa Pihlaja. Valtuutettu Korteniemen tilalle kutsuttu
varavaltuutettu Anna-Kaisa Puusaari oli estynyt saapumasta kokoukseen. Valtuutettu
Ansamaan tilalle ei ehditty kutsua varavaltuutettua. Valtuutettu Niina Parpala ei saapunut
kokoukseen. Päätös oli yksimielinen 20/23.
27. §
5. asia
Pöytäkirjan tarkastus:
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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 Mikko Ruotsalainen ja Antti Tahkola.
Pöytäkirja on nähtävillä 2.11. - 1.12.2016 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla
2.11.2016. Päätös oli yksimielinen 20/23.
28. §
6. asia
Vuoden 2016 talousarvion muutos
Urkujen huolto ja äänitys on suunniteltu tehtäväksi tämän vuoden syksyllä. Paikalla käynyt
asiantuntija esittää, että urkufasadi tulee korjata ja maalata ennen kyseistä huoltoa.
Urkufasadin korjauksesta ja maalauksesta/kultauksesta Timo Hammar on antanut
kustannusarvion eri vaihtoehdoilla.
Talousarviossa ei ole varauduttu urkufasadin korjaukseen. Jotta huolto ja äänitys voitaisiin
tehdä parhaaseen mahdolliseen vuodenaikaan (alkusyksy), fasadi olisi korjattava kesällä.
Kirkkoneuvosto 8/39 § 26.5.2016
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto toteaa urkufasadiremontin
tarpeellisuuden ja tason sekä osoittaa asiaan rahoituksen.
Päätös (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tehdään
talousarviomuutos (20 000 euroa) urkufasadin korjaukseen sekä urkujen huoltoon ja
äänitykseen.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto tekee 20 000 euron talousarviomuutoksen
käyttötalous- ja rahoitusosaan. Päätös oli yksimielinen 20/23.
29. §
7. asia
Veroprosentti vuodelle 2017
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.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 14/2016 ohjeistanut vuoden 2017 talousarvion
valmistelua. Yleiskirje on liitteenä.
Siinä todetaan mm., että veroperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila heikentävät
kirkollisverotilityksiä. Maan hallitus on esittänyt muutoksia muun muassa ansiotulojen
verotukseen. Verokevennys ehdotetaan toteutettavaksi korottamalla työ-tulo-,
tulonhankkimis-, perus- ja eläkevähennyksiä. Nämä kaikki vaikuttavat kirkollisveroon.
Kirkollisverokertymää pienentävät myös palkansaajien työeläkemaksujen kasvu, joka lisää
verovähennyksiä, ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, joka alentaa ansiotuloja.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Näiden muutosten vaikutus seurakuntatalouksien yhteenlaskettuun kirkollisveroon on noin
44 miljoonaa euroa. Tämän perusteella vuodeksi 2017 kirkollisvero alenisi noin viisi
prosenttia vuoden 2015 ja noin kolme prosenttia vuoden 2016 kirkollisverotilityksistä.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin
tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisöveroosuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan
valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114,5
miljoonaa euroa vuonna 2017. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä
kuukausittain.
Tilanne Limingan seurakunnassa
Limingan seurakunnan kirkollisverotulokertymäksi vuodelle 2016 arvioidaan 1 859 000
euroa. Vähennystä vuoden 2015 kertymään on n. 1 %.
Vuoden 2017 kirkollisverotulokertymäksi arvioidaan 1 812 000 euroa. Vähennystä vuoteen
2016 verrattuna on 2,5 %.
Valtionrahoituksen osuus vuonna 2017 on 194 700 euroa (19,59 euroa/kunnan asukas).
Vuonna 2017 aikana on tarkoitus toteuttaa pappilan ulkomaalaus ja kotikolon vesikaton
uusiminen.
Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy samana kuin vuonna 2016. Määräaikaisten
henkilöiden palkkakustannuksiin tulee hieman lisäystä.
Kirkkoneuvosto 6/70 § 20.10.2016
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2017 tuloveroprosentiksi 1,75.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: : Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2017 tuloveroprosentiksi
1,75. Päätös oli yksimielinen 20/23.
30. §
8. asia
Diakoniatyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
Diakoniatyön johtokuntaan tarvitaan Eila Kilpeläisen ja Samuel Koivusen tilalle uusi jäsen
ja uusi varajäsen.
Kirkkovaltuusto käsitteli jo kokouksessaan 10.5.2016 uuden jäsenen valintaa, mutta jätti
asian pöydälle diakoniatyön johtokunnan valmisteltavaksi.
Varajäsen Samuel Koivunen on kirjeitse ilmoittanut muuttaneensa 1.7.2016 Lumijoelle ja
tulleensa näin esteelliseksi jatkamaan Limingan seurakunnan luottamushenkilönä.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kirkkoneuvosto 8/30 § kohta 3, 28.4.2016
Päätös (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se täydentää
diakoniatyön johtokuntaa.
Kirkkoneuvosto 6/49 § 25.8.2016
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto ottaa asian tiedoksi ja esittää, että
kirkkovaltuusto valitsee Samuel Koivusen tilalle edustajat vapautuviin luottamushenkilövakansseihin.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Mirja-Liisa Vuokila esitti
johtokunnan jäseneksi Ari Brunnia ja varajäseneksi Reijo Kilpeläistä. Valtuutettu Arto
Tuohimaa esitti jäseneksi Reijo Kilpeläistä ja varajäseksi Ari Brunnia. Yleiskeskustelun
päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut äänestyksen jälkeen
johtokunnan jäseneksi Reijo Kilpeläisen ja varajäseneksi Ari Brunnin. Päätös tehtiin äänin
10-9. Lisäksi annettiin yksi tyhjä ääni.
31. §
9. asia
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan jäsenen valinta
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan jäsen Samuel Koivunen on kirjeitse
ilmoittanut muuttaneensa 1.7.2016 Lumijoelle ja tulleensa näin esteelliseksi jatkamaan
Limingan seurakunnan luottamushenkilönä.
Kirkkoneuvosto 6/50 § 25.8.2016
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto ottaa asian tiedoksi ja esittää, että
kirkkovaltuusto valitsee Samuel Koivusen tilalle edustajat vapautuviin luottamushenkilövakansseihin.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Leena Leppäluoto esitti
johtokunnan jäseneksi Kerttu Weissenfeltiä. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja
totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut johtokunnan jäseneksi Kerttu Weissenfeltin. Päätös
oli yksimielinen 20/23
32. §
10. asia
Muut asiat
Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen
1) Kirkon valaistusta on uusittu sekä sisällä että ulkona.
2) Kirkonkellojen on soitettu Syyrian sodan uhrien muistolle.
3) Diakonian virka on täytetty. Virkaan on valittu diakonissa Antti Härkönen. Hän aloittaa
virassaan 1.1.2017.

Pöytäkirjan tarkastus:
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4) Virsikirjan lisävihko otetaan käyttöön ensi adventtina.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa tiedoksi edellä esitetyt asiat. Päätös oli
yksimielinen 20/23.
33. §
11. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Kirkkovaltuuston puolesta:

Marjo Junttola
puheenjohtaja

Matti Ruotsalainen
sihteeri

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

Liminka ____.____.2016

Mikko Ruotsalainen

Antti Tahkola

