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Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 90100 Liminka

KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

PÖYTÄKIRJA 3/2020
14.10.2020
klo 18.00
klo 19.01
seurakuntatalo

Ansamaa Arja
Hietala Tanja
Hintsala Jenni
Hurskainen Mari
Junttola Marjo
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Alpo
Korkiakoski Miika
Mutanen Maria-Liisa
Puusaari Sirkka
Raitio Jukka
Rantala Heino

jäsen
”
”
”
puheenjohtaja
jäsen
”
varapuheenjohtaja
”
”
”
”
Saukkoriipi-Haapala Tiina ”
Seppänen Pauli
”
Sohlo Eero
”
Tuohimaa Arto
”
Tuuri Leena
”
Väisänen Minna
”
Weissenfelt Kerttu
”
Tuomikoski Pekka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Ahola Anna
Kuisma Jouni
Sangi Roope
Vuokila Mirja-Liisa

jäsen
”
”
”
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. §
21. 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

Pidettiin alkuhartaus. Suoritettiin nimenhuuto: paikalla 19 jäsentä sekä kirkkoherra ja
talouspäällikkö.
2. §
22. 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 6.10.2020 ja esityslistat on postitettu 8.10.2020.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 6.10.2020 lähtien ja esityslista
8.10.2020 lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 19/23.
3. §
23. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 19/23.
4. §
24. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Anna Aholalla, Jouni Kuismalla ja Mirja-Liisa Vuokilalla oli
esteet. Valtuusto hyväksyi esteet. Valtuutettu Roope Sangi ei saapunut kokoukseen.
Päätös oli yksimielinen 19/23.
5. §
25. 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.
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Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Seppänen ja Eero Sohlo. Pöytäkirja
on nähtävillä 15.10. – 16.11.2020 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla
15.10.2020. Päätös oli yksimielinen 19/23.
6. §
26. asia
Tuloveroprosentti vuodelle 2021
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.
24.9.2020 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen on ilmestynyt Kirkkohallituksen
yleiskirje nro 23/2020, jossa ohjeistettu vuoden 2021 talousarvion valmistelua. Yleiskirje on
liitteenä 1.
Talouden nykytila
Vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron
yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka
taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun
puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman
pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine
rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon
pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni
maalis-kesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia.
Tautitilanne on pahentunut elokuusta alkaen ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuoden
2020 BKT laskisi viimevuodesta noin 5 prosenttia. Vertailuksi 1990-luvun alun lamassa
BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.
Vuoden 2020 verotilitykset
Kirkollisverotilitykset pienenivät keväällä odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja
toukokuu. Molempina kuukausina kirkollisveroja tilitettiin noin viisi prosenttia vähemmän
kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 2,6 prosenttia, heinäkuun tilitys oli
plussalla 3,6 prosenttia ja elokuun tilitys oli lähes saman suuruinen kuin vuosi sitten.
Kuukausikohtaisessa kirkollisverojen seurannassa tulee ottaa huomioon vuodentaikainen
tilitystilanne, joka muun muassa tulorekisterin käynnistysvaikeuksien vuoksi ei ole täysin
vertailukelpoinen. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisveroja oli tilitetty sama määrä kuin
viime vuonna. Seurakuntakohtaiset erot ovat edelleen suuria. Kirkollisverotilityksiä on
pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla ansiotason kasvu palkankorotusten
seurauksena. Verojen tilitysjärjestelmässä seurakuntien suhteellinen osuus on myös
hieman kasvanut valtion verotulojen pienentyessä. Lokakuun alusta verotilitysten jakoosuuksia korjataan hieman seurakuntien eduksi loppuvuodeksi. Siten verotilitykset yltävät
parhaimmillaan lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019.
Ennusteita vuodelle 2021
Kuluvan vuoden talouden odotetaan laskevan eri ennusteiden mukaan neljästä viiteen
prosenttia. Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2021 kasvu olisi 3–
4 prosenttia. Kasvu hidastuisi vuonna 2022. Seurakuntien näkökulmasta
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työllisyyskehityksen suunta on oleellista. Palautuvatko työpaikat takaisin ja syntyykö niitä
lisää vai vähenevätkö ne? Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustettavaksi, koska
koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti.
Tilanne Limingan seurakunnassa
Limingan seurakunnan vuoden 2020 kirkollisverotulokertymää on vaikea ennustaa. Siihen
vaikuttaa talouden epävarma tilanne mm. koronakriisin takia. Elokuun lopun tilanteessa
verotulot olivat vielä 1,6 % suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna.
Lähivuosien suurimpana investointikohteena on kirkko suurimpina kohteina lämmitysmuodon muutos, sähköistyksen uusiminen ja ulkomaalaus. Investointikohteena
lähivuosina on myös seurakuntatalo. Näitä investointeja varten seurakunta joutuu
ottamaan lainaa.
Vakinaisen henkilöstön määrä pysynee samana kuin vuonna 2020. Jatkossa joudutaan
entistä tarkemmin miettimään, valitaanko seurakunnasta lähtevien henkilöiden tilalle aina
uusi henkilö. Toimintaa joudutaan sopeuttamaan jatkossa, koska seurakunnan jäsenmäärä laskee ja verotulot sen vuoksi pienenevät.
Kirkkoneuvosto 6/91 § 24.9.2020
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2021 tuloveroprosentiksi 1,7.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on päättänyt Limingan seurakunnan vuoden
2021 tuloveroprosentiksi 1,7. Päätös oli yksimielinen 19/23.
7. §
27. asia
Muut asiat
1) Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen
1) Työntekijöiden vuosikello on tehty syksyn aikana
2) Kiinteistöstrategia tekeillä
3) Seurakunnan strategian päivitys vuonna 2021
4) Työntekijätilanne (srk-pastorin sijaisuus, diakonian virat, lastenohjaajan sijaisuus)
5) Seurakuntatalon tilanne
6) Koronan vaikutus toimintaan
7) Limingan seurakunnan tilanne on tällä hetkellä hyvä
2) Rauhan Tervehdys -lehden tulevaisuus
Jukka Raitio kertoi Rauhan Tervehdys –lehden tulevaisuuden näkymistä.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa asiat tiedoksi Päätös oli yksimielinen 19/23
8. §
28. asia
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Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01 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 ____. ___.2020

Pauli Seppänen

Eero Sohlo

