1 (6)
Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 91900 Liminka
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2018

KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

30.10.2018
klo 18.00
klo 20.20
pappilan sali

Ahola Seija
Ansamaa Arja
Heiskari Helli
Hintsala Kauko
Junttola Marjo
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Alpo
Koivukangas Jenni
Korteniemi Jaakko
Leppäluoto Leena
Maalo Jukka
Niinikoski Jussi
Raitio Jukka
Rantala Heino
Ruotsalainen Mikko
Sippala Marja
Tahkola Antti
Tavasti Juulia
Tuohimaa Arto
Hietala Tanja
Pihlaja Ritva-Liisa

jäsen
”
”
”
puheenjohtaja
jäsen
”
”
”, poistui klo 19.42
”
”
”
”
”
”
”
”, poistui klo 20.00
jäsen
”
varajäsen
”

Tornberg Ilkka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Lehto Leena
Nopanen Katariina
Parpala Niina
Tahkola Veli-Pekka
Puusaari Anna-Kaisa

jäsen
”
”
varapuheenjohtaja
varajäsen

Pöytäkirjan tarkastus:
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
21. §
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
Pidettiin alkuhartaus. Suoritettiin nimenhuuto: paikalla 21 jäsentä sekä kirkkoherra ja
talouspäällikkö.
22. §
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 24.10.2018, esityslistat on postitettu 25.10.2018.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 24.10.2018 lähtien ja esityslista
25.10.2018 lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 21/23.
23. §
3. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 21/23.
24. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Leena Lehdolla, Katariina Nopasella ja Veli-Pekka
Tahkolalla oli esteet. Valtuusto hyväksyi esteet ja totesi, että valtuutettu Lehdon tilalla
paikalla oli varavaltuutettu Ritva-Liisa Pihlaja. Valtuutettu Nopasen tilalle kutsuttu
varavaltuutettu Anna-Kaisa Puusaari ei saapunut kokoukseen. Todettiin, että valtuutettu
Tahkolan tilalla paikalla oli varavaltuutettu Tanja Hietala. Valtuutettu Niina Parpala ei
saapunut kokoukseen. Päätös oli yksimielinen 21/23.

25. §
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 Alpo Koivukangas ja Jaakko Korteniemi.
Koska Korteniemi poistui kokouksesta, hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin
Leena Leppäluoto. Pöytäkirja on nähtävillä 31.10. - 30.11.2018 ja tästä on ilmoitus
seurakunnan ilmoitustaululla 31.10.2018. Päätös oli yksimielinen 21/23.
26. §
6. asia
Vuoden 2018 talousarvion muutos
Diakoniatyön tiimi on keskuudessaan pohtinut diakonia-avustustilannetta ja esittää, että
kirkkoneuvosto harkintansa mukaan osoittaisi lisämäärärahan anomuksessa esitettyjen
perustelujen johdosta.
Ensimmäisenä syynä taloudellisten avustusten jakamisen lisääntymiseen on luultavasti
Kelan tiukentunut linjaus toimeentulotuen ja muiden etuuksien myöntämiseen.
Toinen syy ovat asiakkaiden ottamat pikavipit ja lainat. Monilla on vaikeaa maksaa niitä
takaisin. Otetaan uusia lainoja, joilla maksetaan vanhoja lainoja pois. Tällöin ei enää jää
rahaa ruokaostoksiin ja muihin välttämättömiin menoihin.
Kirkkoneuvosto 5/62 § 30.8.2018
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tehdään
20 000 euron talousarviomuutos käyttötalous- ja rahoitusosaan. Muutos katetaan
seurakunnan kassavaroista.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on tehnyt 20 000 euron talousarviomuutoksen
käyttötalous- ja rahoitusosaan. Päätös oli yksimielinen 21/23.
27. §
7. asia
Tuloveroprosentti vuodelle 2019
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 13/2018 ohjeistanut vuoden 2019 talousarvion
valmistelua. Yleiskirje on liitteenä 1.
Siinä todetaan mm., että talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009
alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden
aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen
ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme
prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.
Pöytäkirjan tarkastus:
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Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa).
Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5
prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen
odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen.
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen
määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus
verotuloihin on noin prosentin luokkaa.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin
tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-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 2019 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 2018 arvioidaan 1 926 000
euroa. Lisäystä vuoden 2017 kertymään on n. 2,7 %.
Vuoden 2019 kirkollisverotulokertymäksi arvioidaan 2 000 000 euroa. Lisäystä vuoteen
2018 verrattuna on n. 3,8 %.
Valtionrahoituksen osuus vuonna 2019 on 192 987 euroa (19,44 euroa/kunnan asukas).
Vähennystä vuoteen 2018 verrattuna on 1 442 euroa.
Lähivuosien suurimpana investointikohteena on kirkko. Maalämpöön siirtymisen,
sähköistyksen uusimisen ja ulkomaalauksen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin
miljoonaa euroa.
Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy samana kuin vuonna 2018. Tähän asti on käytäntö
ollut, että seurakunnasta lähtevien tilalle on aina valittu uusi henkilö.
Kirkkoneuvosto 5/84 § 18.10.2018
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2019 tuloveroprosentiksi 1,75.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Alpo Koivukangas esitti,
että tuloveroprosentti pudotetaan 1,65:een Valtuutettu Jussi Niinikoski kannatti esitystä.
Pöytäkirjan tarkastus:
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Valtuutettu Leena Leppäluoto esitti, että tuloveroprosentti pidetään 1.75:ssä. Valtuutettu
Riikka Kilpeläinen kannatti esitystä. Valtuutettu Antti Tahkola esitti, että veroprosentti
pudotetaan 1,7:ään. Valtuutettu Jenni Koivukangas kannatti esitystä. Asiasta oli äänestys,
joka suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Kirkkoneuvoston esitystä kannatti 10
valtuutettua. ja esitystä vastusti 11 valtuutettua. Kokous keskeytettiin klo 19.35.
Kirkkoneuvosto piti kokouksen ja teki uuden päätösesityksen. Kokousta jatkettiin klo 19.55.
Kirkkoneuvosto 5/94 § 30.10.2018
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2019 tuloveroprosentiksi 1,70.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on päättänyt Limingan seurakunnan vuoden
2019 tuloveroprosentiksi 1,70. Päätös oli yksimielinen 21/23.
28. §
8. asia
Limingan seurakuntastrategia 2019-2026
Limingan seurakuntaan laadittiin vuosille 2007-2015 strategia ”Seurakunta elää aidosti
arkea ja juhlaa”. Strategiakauden päättyessä todettiin, että yhteiskunta kirkko
organisaationa mukaan lukien elää voimakkaassa murroksessa ja muutospaineessa.
Päädyttiin strategian suhteen pitäytyä kirkkolain edellyttämään 3-vuotissuunnitteluun.
Henkilöstö yhdessä luottamuselinten kanssa on valmistellut linjauksia seurakuntaelämälle
tulevaisuuteen.
Esitys seurakuntastrategiaksi on liitteenä 2.
Kirkkoneuvosto 7/86 § 18.10.2018
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
seurakuntastrategian 2019-2026.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin pienellä tekstikorjauksella.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on hyväksynyt Limingan seurakuntastrategian
2019-2026. Päätös oli yksimielinen 21/23.
29. §
9. asia
Muut asiat
Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen.
1) Kappalaisen valinta
Oulun tuomiokapituli 24.10.2018 on todennut hakijat, jotka ovat Eeva Mertaniemi, Pekka
Tuomikoski ja Markku Tölli. Kaikilla on edellytykset hoitaa kappalaisen virkaa.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kirkkoneuvoston kokous on 22.11.2018. Silloin tehdään esitys kirkkovaltuustolle
valittavasta henkilöstä. Kirkkovaltuuston kokous on 27.11.2018. Valtuutetut voivat tulla
kirkkoneuvoston 22.11. pidettävään kokoukseen hakijoiden haastattelutilaisuuteen.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa tiedoksi edellä esitetyn asian. Päätös oli
yksimielinen 21/23.
30. §
10. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. 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 ____.____.2018

Alpo Koivukangas

Jaakko Korteniemi
pykälät 20-26

Leena Leppäluoto
pykälät 27-30

