KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina
1. pnä marraskuuta 2016 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla.
Kokous alkaa klo 18.00.
Esteet pyydetään ilmoittamaan Tuula Kinnuselle, puh. 050 310 5816 tai sähköpostilla
tuula.a.kinnunen@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017
2. Valtuustoaloite
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Nimenhuudossa
Valtuutetun nimi
Läsnä

x

Ervasti Heino
Ervasti Pertti
Flöjt Mika
Heikkinen Jaakko
Härkönen Janne
Kaartinen Juha
Kemppainen Elina
Kilpivaara Tiina
Kilpivaara Maunu
Korhonen Päivi
Kortesalmi Joukamo
Kurtti Kaisa
Kurtti Seppo
Lehtinen Keijo
Mustonen Leena
Määttä Taisto
Määttä Viljo
Nevala Eero
Palosaari Helena
Poussu Raimo
Siikaluoma Liisa
Suorajärvi Marke
Säkkinen Osmo
Turunen Martti
Törmänen Mikko
Vattula Raija
Voutilainen Ulla

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kutsutut varajäsenet
Korva Anneli

x

Nimenhuudossa yhteensä
Nimenhuudon jälkeen
saapui

27

Yhteensä

27
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
Alkuhartaus
Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden ja veisattiin virsi 30.
Nimenhuuto
Puheenjohtaja suorittamassa nimenhuudossa oli paikalla 26 varsinaista jäsentä ja yksi
varajäsen. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Taina Manninen, vs. talousjohtaja Juha Tervo sekä toimistonhoitaja Elli Ilmola, joka toimii tämän kokouksen sihteerinä.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloineen ja esityslistoineen 18.10.2016. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 18.10. – 1.11.2016.
Esitys:

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5
§:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on
kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös:

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Poussu ja Martti Turunen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin
muissa asioissa:
1. Kirkkoherra kertoo sankarivainajien muistotauluhankkeesta
2. Mika Flöjtin kaksi kirkkovaltuustoasiaa
3. Joukamo Kortesalmen valtuustoaloite.

Tarkistusmerkintä:
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Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017
Verotusmenettelylain 91a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
tulevan verovuoden tuloveroprosentti viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivä mennessä. Kirkkolain 15 luvun 2 §:än mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti tulee vahvistaa lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kuluvan vuoden kirkollisveroprosentti on 1,60 prosenttia. Kuluvan vuoden kirkollisverotilitykset ovat syyskuun loppuun mennessä 2.345.710 euroa, jossa vähennystä
edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 29.284 euroa (- 1,2 prosenttia). Koko vuoden
kirkollisverotilitysten odotetaan kasvavan koko maassa 1,3 prosenttia. Kuusamon seurakunnan tilitykset laskevat vuoden 2015 tasosta verohallinnon ennusteen (12.9.2016)
mukaan 4,8 prosenttia ja arvio koko vuoden kirkollisverotuloista on 2.746.391 euroa.
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. 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. (Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2016)
Seurakunnan jäsenmäärä on ollut tasaisessa laskusuunnassa noin 200 jäsentä/vuosi.
Näin ollen Kuusamon seurakunnalle maksuun pantavien kirkollisverojen voidaan ennustaa alenevan tulevana vuonna yhteensä noin 3 prosenttia tämän vuoden kirkollisverotuloista. Talousarviovuoden 2017 talousarvion lähtökohtana on, että kirkollisveroprosentti säilyy nykyisellään eli 1,60 prosentissa. Tällä tuloveroprosentilla arvioidaan
kerättävän noin 2.700.000 euron kirkollisverotulo.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti säilytetään nykyisellään eli 1,60 prosentissa.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valtuustoaloite
Kirkkovaltuuston jäsen Joukamo Kortesalmi teki valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston
kokouksessa 14. päivänä kesäkuuta 2016. Liite.
Kortesalmi esittää, että ”Kuusamon seurakunta ryhtyy selvittämään mahdollisuudet
kokoonpanna ja ryhtyä jakamaan kastekoteihin luovutettavaa kastelahjapakkausta kotiseurakunnalta henkisenä eleenä ja tavoitteena edistää syntyvyyttä ja seurakunnan jäsenkehityksen tukemiseksi”.
Kuusamon seurakunnassa on kastettu tämän vuoden 2016 elokuun loppuun mennessä
93 lasta. Seurakunnassa iloitaan jokaisesta kastetusta. Seurakunnan tehtävä on tukea
vanhempia kristillisessä kasvatuksessa ja tämä tehtävä on pitkä prosessi kastetun elämässä. Tätä työtä tehdään määrätietoisesti perhekerhoissa, päiväkerhoissa, pyhäkouluhetkissä, koulujen päivänavauksissa, varhaisnuorten kerhoissa ja rippikoulussa. Myös
vanhemmille ja perheille suunnatut vertaistukiryhmät ja kohtaamiset eri tilanteissa
ovat merkittävä osa hengellistä tukemista.
Kaste on kirkollinen toimitus, jossa lapsi (tai muun ikäinen) liitetään Kristuksen kirkon
ja oman seurakunnan jäseneksi. Pyhä Henki toimii kasteessa. Uskon synnyttäjä on Jumala. Kuusamon seurakunnassa lapselle viedään kastekynttilä; merkiksi siitä, että hänet on otettu Kristuksen, maailman Valon yhteyteen. Lapselle ja perheen hengellisen
elämän tukemiseen lahjoitetaan myös kirja, jonka äärellä voidaan syventyä kristillisen
elämän hoitamiseen. Papit vievät joko kirjan Kirkkovuosi lasten kanssa tai Kotien rukouskirjan – riippuen siitä, onko ko. kirjaa viety aiemmin. Kirjoja on vaihdeltu vuosien
saatossa. Kotiin vietävästä materiaalista päätetään teologikokouksessa. Lisäksi toukokuusta 2016 saakka papit ovat vieneet Kuusamon seurakunnan nuttupiirin tekemän
neulotun myssyn. (Aiemmin lahjana vietiin villasukat.) Lämmin vaate on otettu suurella ilolla ja kiitollisuudella vastaan.
Tulevana juhlavuonna 2017 lähetetään Kuusamoon muuttaville tervetuliaispaketti,
jonka kokoamisesta vastaa Kuusamon kaupunki. Yhteistyötahoja on useampia ja Kuusamon seurakunta on mukana hankkeessa. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan kirjekuoreen tullaan lisäämään Suomen Lähetysseuran Tasauskahvipaketti (100g/ 8 kupillista kahvia). Siihen saadaan oma logo ja kirjeeseen tulee myös seurakuntamme
esite tervetulotoivotuksineen. Tämä siis kaikkiin talouksiin, riippumatta siitä kuuluuko
kirkkoon.
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Kaste on Jumalan teko. Seurakunnan tehtävä on tukea kastettua ja hänen läheisiään
luottamaan Kolmiyhteiseen Jumalaan. Seurakunnan kastelahjan on tuettava seurakuntayhteyden syntymistä. Kaikkien kirkon jäsenten tulee olla esikuvana uusille seurakunnan jäsenille. ”Kirkon jäsenen tulee osallistua jumalanpalvelukseen, käyttää muutenkin
armonvälineitä ja edistää seurakunnan tehtävän toteuttamista. Kirkon jäsenen tulee
noudattaa kristillistä elämäntapaa, solmia avioliittonsa säädetyllä tavalla, antaa kastaa
lapsensa ja huolehtia heidän kristillisestä kasvatuksestaan”. KJ 1 5 §. Tähän Jumala
meitä kaikkia auttakoon.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa kirkkovaltuutettu Joukamo Kortesalmen valtuustoaloitteen. Kuusamon seurakunnasta viedään jo kastelahjana
materiaalia kristillisen kasvatuksen tukemiseksi. Lisäksi vuonna 2017 seurakunta lähettää tervehdyksen kaikille uusille Kuusamoon muuttaville perheille. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuustoaloite ei
johda lisätoimenpiteisiin.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:
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Muut kokouksessa esille tulevat asiat
1. Kirkkoherra Taina Manninen tiedotti työn alla olevasta sankarivainajien muistotaulusta, joka sijoitetaan ison seurakuntasalin takaseinään. Muistotaulun materiaalina on lasi, johon nimet kaiverretaan.
2. Mika Flöjt a) kertoi saamastaan palautteesta koskien hautausmaalla kaadettuja
puita. Valtuusto keskusteli asiasta ja vs. talousjohtaja Juha Tervo selvitti puiden
kaatamiseen johtaneista syistä.
b) palasi aiemmin tekemäänsä aloitteeseen koskien kirkon ristin punaista väriä ja
toivoi, että kirkkoneuvosto ottaisi asian vielä käsittelyyn.
3. Joukamo Kortesalmi jätti kirjallisen valtuustoaloitteen yhtenäisestä saattokellojen
soittokäytännöstä.

Valitusosoite
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina.

Kokouksen päättäminen
Veisattiin loppuvirtenä virsi 146 ja päätettiin kokous Herran siunaukseen klo 19.10.

Kokouksen puolesta

_______________________

______________________

Jaakko Heikkinen

Elli Ilmola

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa 1. päivänä marraskuuta 2016

Tarkistusmerkintä:

__________________________

_________________________

Raimo Poussu

Martti Turunen

