KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina
3. päivänä marraskuuta 2015 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 2016
2. Investointimäärärahojen ylitykset 2015

Kuusamossa 21. pnä lokakuuta 2015
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Nimenhuudossa
Valtuutetun nimi
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Alkuhartaus
Veisattiin virsi 464 ja vt. kirkkoherra Matti Jurvelin piti alkuhartauden. Viranhaltijoina paikalla olivat vt. kirkkoherra Matti Jurvelin, vs. talousjohtaja Juha Tervo ja
sihteerinä Elli Ilmola.
Nimenhuuto
Suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 22 varsinaista ja 4 varajäsentä.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloineen ja esityslistoineen 21.10.2015. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi
asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 21.10. - 3.11.2015.
Esitys:

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 lu-

vun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.
Päätös:

Todettiin kirkkovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Kurtti ja Mika Flöjt.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa
käsitellään hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousedustajavaali, kirkkoherranvaalit, kirkkovaltuuston kokouksen pitäminen Käylän rajaseutukirkossa vuoden 2016 aikana, sekä Joukamo Kortesalmen valtuustoaloite.

Tarkistusmerkintä:
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Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2016
Verotusmenettelylain 91a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
tulevan verovuoden tuloveroprosentti viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivään 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 2.374.994 euroa, jossa vähennystä edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 57.379 euroa (- 2,4 prosenttia). Koko
vuoden kirkollisverotilitysten odotetaan alenevan koko maassa 1,5 prosenttia. Paikallisesti tilitykset laskevat vuoden 2014 tasosta verohallinnon ennusteen
(21.9.2015) mukaan 3,1 prosenttia ja arvio koko vuoden kirkollisverotuloista on
2.859.395 euroa.
Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnallisverotilitykset kasvaisivat noin 0,5 prosenttia. Ennusteen perustana on asukasluvun ja ansiotulojen kasvu. Viimeaikaisen kehityksen perusteella kirkollisverotulojen ennustetaan alenevan yli kaksi prosenttia.
Seurakuntakohtaiset erot saattavat olla suuria.
Seurakunnan jäsenmäärä on ollut tasaisessa laskusuunnassa noin 200-300 jäsentä/vuosi. Näin ollen Kuusamon seurakunnalle maksuun pantavien kirkollisverojen
voidaan ennustaa alenevan tulevana vuonna noin kaksi prosenttia tämän vuoden
kirkollisverotuloista. Talousarviovuoden 2016 talousarvion lähtökohtana on, että
kirkollisveroprosentti säilyy nykyisellään eli 1,60 prosentissa. Tällä tuloveroprosentilla arvioidaan kerättävän noin 2.804.500 euron kirkollisverotulo.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti
säilytetään nykyisellään eli 1,60 prosentissa.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Investointimäärärahojen ylitykset 2015
Kirkkovaltuusto on käsitellyt vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan 2.12.2014.
Sitovuustasoksi kirkkovaltuustoon nähden on investointien kohdalla määritelty
kohteille myönnetyt määrärahat.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion investointiosassa seurakuntatalon remonttiin 590.000 euron määrärahan sekä rakentamisen kohdentamattomiin investointimenoihin 50.000 euron määrärahan. Kohdentamattomista määrärahoista on
kirkkoneuvoston päätöksellä käytetty seurakuntatalon ison salin ulkopuolen korjaustyöhön ja maalaukseen yhteensä 8.400 euroa ja loput 41.600 euroa rakentamiseen varatuista kohdentamattomista määrärahoista on käytetty seurakuntatalon remontin lisä- ja muutostöihin sekä tämän lisäksi on tarpeellisiin lisä- ja muutostöihin
käytetty 42.071,40 euroa. Liite.
Vanhan hautausmaan kompostikentän rakentamiseen varattu määräraha 15.000 euroa on ylittynyt 1.326,15 euroa.
Käylän kirkon paloilmoitinjärjestelmän uusimiseen on varattu 6.500 euron määräraha, kilpailutuksen jälkeen halvin tarjous oli 9.895,20 euroa eli määrärahan ylitys
on 3.395,20 euroa.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntatalon remontin
määrärahaylitys 42.071,40 euroa, vanhan hautausmaan kompostikentän rakentamisen määrärahaylitys 1.326,15 euroa ja Käylän kirkon paloilmoitinjärjestelmän uusimisen määrärahaylitys 3.395,20 euroa hyväksytään ja että
ylitykset katetaan edellisten vuosien ylijäämätililtä.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Vt. kirkkoherra tiedotti kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustoedustajavaalista,
josta on lähetetty kirje varsinaisille jäsenille.
Vt. kirkkoherra antoi tiedoksi 4.10.2015 pidetyn kirkkoherranvaalin tuloksen.
Esitettiin, että kirkkovaltuusto kokoontuisi ensi vuoden aikana Käylän rajaseutukirkkoon pitämään kokousta.
Joukamo Kortesalmi jätti kirkkovaltuustolle aloitteen koskien yhteisen maksuttoman jouluaterian järjestämistä vähävaraisille, työttömille ja syrjäytyneille.
Valtuustoaloite lähtee kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Juha Tervo selvitti valtuustolle kirkon ikkunoista, sekä kanttorilan tämänhetkisestä
tilasta.

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

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. Veisattiin virsi 563. Iltarukous.

Kokouksen puolesta

_______________________

______________________

Jaakko Heikkinen

Elli Ilmola

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kuusamossa 3. päivänä marraskuuta 2015

Tarkistusmerkintä:

______________________

______________________

Kaisa Kurtti

Mika Flöjt

