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Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 91900 Liminka
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2017

KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

31.10.2017
klo 18.00
klo 20.15
pappilan sali

Ansamaa Arja
Heiskari Helli
Hintsala Kauko
Junttola Marjo
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Alpo
Koivukangas Jenni
Leppäluoto Leena
Maalo Jukka
Niinikoski Jussi
Parpala Niina
Rantala Heino
Ruotsalainen Mikko
Tahkola Antti
Tahkola Veli-Pekka
Pihlaja Ritva-Liisa

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

Tornberg Ilkka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Ahola Seija
Korteniemi Jaakko
Lehto Leena
Nopanen Katariina
Raitio Jukka
Sippala Marja
Tavasti Juulia
Tuohimaa Arto
Ahola Inkeri
Brunni Ari
Hietala Tanja
Paananen Petteri
Paavola Antti
Kojo Esa
Puusaari Anna-Kaisa
Salmela Annikki
Vuokila Mirja-Liisa

jäsen
”
”
”
”
”
”
”
varajäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
22. §
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

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Matti Laurila kertoi lähetystyön
ajankohtaistilanteesta.
Pidettiin alkuhartaus. Suoritettiin nimenhuuto: paikalla 16 jäsentä sekä kirkkoherra ja
talouspäällikkö.
23. §
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 23.10.2017, esityslistat on postitettu 26.10.2017.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 23.10.2017 lähtien ja esityslista
26.10.2017 lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 16/23.
24. §
3. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 16/23.
25. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Seija Aholalla, Jaakko Korteniemellä, Leena Lehdolla,
Katariina Nopasella, Jukka Raitiolla, Marja Sippalalla, Juulia Tavastilla ja Arto Tuohimaalla
oli esteet. Valtuusto hyväksyi esteet ja totesi, että valtuutettu Lehdon tilalle kutsuttu
varavaltuutettu Petteri Paananen ei saapunut kokoukseen , valtuutettu Nopasen tilalla oli
varavaltuutettu Ritva-Liisa Pihlaja, valtuutettu Raition tilalle kutsuttu varavaltuutettu Annikki
Salmela ei saapunut kokoukseen, valtuutettu Tavastin tilalle kutsuttu varavaltuutettu Antti
Paavola ei saapunut kokoukseen ja valtuutettu Tuohimaan tilalle kutsuttu varavaltuutettu
Ari Brunni ei saapunut kokoukseen . Valtuutettujen Aholan ja Korteniemen tilalle ei ehditty
kutsua varavaltuutettuja. Valtuutettu Sippalan tilalle ei enää ehditty kutsua toista
varavaltuutettua. Valtuutettu Lehdon tilalle ensiksi kutsuttu varavaltuutettu Anna-Kaisa
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Puusaari oli estynyt saapumasta kokoukseen. Valtuutettu Lehdon tilalle toisena kutsuttu
varavaltuutettu Esa Kojo oli myös estynyt saapumasta kokoukseen. Valtuutettu Sippalan
tilalle ensiksi kutsuttu varavaltuutettu Tanja Hietala oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Valtuutettu Sippalan tilalle toisena kutsuttu varavaltuutettu Mirja-Liisa Vuokila oli myös
estynyt saapumasta kokoukseen. Valtuutettu Tavastin tilalle kutsuttu varavaltuutettu Inkeri
Ahola oli estynyt saapumasta kokoukseen. Päätös oli yksimielinen 16/23.
26. §
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 Arja Ansamaa ja Helli Heiskari. Pöytäkirja
on nähtävillä 1.11. - 1.12.2017 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla 1.11.2017.
Päätös oli yksimielinen 16/23.
27. §
6. asia
Tuloveroprosentti vuodelle 2018
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 13/2017 ohjeistanut vuoden 2018 talousarvion
valmistelua.
Siinä todetaan mm., että vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin
kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymä voi vähentyä jopa yli viisi
prosenttia. Oletettua suurempi vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden
piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Yhteisöveroja tilitetään vielä
vuonna 2017 yhteensä noin 3 miljoonaa euroa – tilitykset päättyvät kokonaan lokakuussa.
Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.
Ennakoidaan, että vuoden 2018 tuotannon kasvu on lähellä kahta prosenttia. Useiden
ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin
lähivuosina.
Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5
prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma
kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen
prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityisen sektorin voimakas kasvu
samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa
palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30
prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin
tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisöveroPöytäkirjan tarkastus:
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osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan
valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston
ylläpito.
Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon
yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus
maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen
tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin
toistaiseksi jäädytetty.
Tilanne Limingan seurakunnassa
Limingan seurakunnan kirkollisverotulokertymäksi vuodelle 2017 arvioidaan 1 812 000
euroa. Vähennystä vuoden 2016 kertymään on n. 2,2 %.
Syyskuun lopun tilanteessa verotuloja on kertynyt 3,6 % vähemmän kuin vastaavassa
tilanteessa vuonna 2016.
Vuoden 2018 kirkollisverotulokertymäksi arvioidaan 1 800 000 euroa. Vähennystä
vuoteen 2017 verrattuna on n. 1 %.
Valtionrahoituksen osuus vuonna 2018 on 194 429 euroa (19,44 euroa/kunnan asukas).
Vuonna 2018 aikana on tarkoitus toteuttaa pappilan ulkomaalaus, pappilan piha-alueen
kunnostus, siunauskappelin kunnostus ja hautausmaan lisävalaistus.
Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy samana kuin vuonna 2017. Uuden seurakuntapastorin on tarkoitus aloittaa virassaan ennen kuin eläkkeelle lähtevä seurakuntapastori jää pois
töistä. Tämä lisää henkilöstömenoja vuoteen 2017 verrattuna.
Kirkkoneuvosto 7/91 § 19.10.2017
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2018 tuloveroprosentiksi 1,75.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Alpo Koivukangas esitti,
että tuloveroprosentti pidetään 1,75:ssä. Valtuutettu Riikka Kilpeläinen kannatti esitystä.
Valtuutettu Jenni Koivukangas esitti, että tuloveroprosentti lasketaan 1,7:ään. Valtuutettu
Antti Tahkola kannatti esitystä. Asiasta oli äänestys, joka tapahtui kättä nostamalla.
Tuloveroprosenttia 1,75 kannatti 13 valtuutettua ja tuloveroveroprosenttia 1,7 kolme
valtuutettua. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on
päättänyt vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,75 äänin 13-3.
28. §
7. asia
Hankintasääntö
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan hankintasäännön 20.12.2004. Tämän
jälkeen sääntöön on tullut päivitystarvetta. Muutoksia on tullut mm. pykälään 23 Keskitetyt
hankinnat. (Liite 1)
Kirkkoneuvosto 6/77 § 28.9.2017
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Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi Limingan seurakunnan hankintasäännön.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on hyväksynyt Limingan seurakunnan
hankintasäännön. Päätös oli yksimielinen 16/23.
29. §
8. asia
Taloussäännön muutos
Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta
ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää
toisiaan.
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan
vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään
kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa
talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja
talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään
tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä
kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja
sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja
sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden
taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle.
Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä
koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon
palvelukeskuksen tehtävien työnjako. (Liite 2)
Kirkkoneuvosto 7/78 § 28.9.2017
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Limingan
seurakunnan taloussääntö muutetaan 26.1.2017 hyväksytyn mallin mukaiseksi.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on hyväksynyt Limingan seurakunnan
taloussäännön muutoksen. Päätös oli yksimielinen 16/23.
30. §
9. asia
Talouspäällikön viran johtosääntö
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt nykyisen talouspäällikön viran ohjesäännön 2.6.1988.
Päivitetystä johtosäännöstä on jätetty pois kohdat, jotka selviävät tehtävänkuvauksesta.
3 §:ssä todetaan, että viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen, jolloin kirkkoneuvoston
puheenjohtajana kirkkoherra on hänen esimiehensä. (Liite 3)
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Kirkkoneuvosto 8/79 § 28.9.2017
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi talouspäällikön viran johtosäännön.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on hyväksynyt talouspäällikön viran
johtosäännön. Päätös oli yksimielinen 16/23.
31. §
10. asia
Hautainhoitorahaston säännöt
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt nykyiset hautainhoitorahaston säännöt 25.9.1979.
Päivitetyistä säännöistä on jätetty pois vanhentuneita kohtia ja uudistettu tarvittavilta osin.
(Liite 4)
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi hautainhoitorahaston säännöt.
Kirkkoneuvosto 9/80 § 28.9.2017
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin tietyin korjauksin. Kirkkoneuvoston taloudellinen
jaosto on korvattu sanalla seurakunta (pykälät 3, 4 ja 7) ja autolainauskorko sanalla
antolainauskorko (pykälä 10).
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on hyväksynyt hautainhoitorahaston säännöt.
Päätös oli yksimielinen 16/23.
32. §
11. asia
Johtokuntien johtosäännöt
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön (liite 5), kasvatustyön (liite 6), diakoniatyön (liite 7) ja
lähetystyön (liite 8) johtokuntien johtosäännöt on päivitetty vastaamaan kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen säädöksiä.
Kirkkoneuvosto 9/93 § 19.10.2017
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle johtosääntöjen
hyväksymistä.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on hyväksynyt johtokuntien johtosäännöt. Päätös
oli yksimielinen 16/23.
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33. §
12. asia
Muut asiat
Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen
1) Liminka 540 -juhlavuosi
Pääjuhla pidettiin Limingan Rauhanyhdistyksellä 8.10.2017.
2) Koti-Pietilän tilanne
Kirkkoherra kertoi päiväkerhotilan Koti-Pietilän tilanteesta ja tehdyistä korjaustoimista. Tila
on ollut pois käytöstä syksyn ajan. Päiväkerhotoiminta siellä on tarkoitus aloittaa ensi
vuoden alussa.
3) Pappilan piha-alue
Kirkkoherra kertoi pihasuunnitelmista. Alueen kunnostus tehdään vuonna 2018.
4) Henkilöstövaihdokset
Emäntä Sirkka Puusaari jää eläkkeelle vuoden 2018 alussa. Emännän valintaprosessi on
tällä hetkellä käynnissä.
Seurakuntapastorin virka on vielä haettavana. Hakuaika päättyy 2.11.2017. Viran nykyinen
haltija Marja-Liisa Hautamäki jää eläkkeelle 1.6.2018.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa tiedoksi edellä esitetyt asiat. Päätös oli
yksimielinen 16/23.
34. §
13. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 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 ____.____.2017

Arja Ansamaa

Helli Heiskari

