KOKOUSKUTSU

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

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Hautaustoimen hinnaston tarkistus
2. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019
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Nimenhuudossa
Valtuutetun nimi
Läsnä
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
Kutsutut varajäsenet
Keijo Tauriainen
Pentti Vattula
Anne Norri
Marketta Koponen
Nimenhuudossa yhteensä
Nimenhuudon jälkeen
saapui
Yhteensä
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
Alkuhartaus
Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden ja veisattiin virsi 15.
Nimenhuuto
Puheenjohtajan suorittamassa nimenhuudossa oli paikalla varsinaista jäsentä ja
varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Taina Manninen, vs. talousjohtaja Juha Tervo, toimistonhoitaja Elli Ilmola (kokouksen sihteeri), sekä kutsuttuina olivat kasvatusjohtaja Marika Villikka, palvelujohtaja Anne Vanttaja, julistusjohtaja Anni Rimpiläinen ja hautausmaanhoitaja Marja-Liisa Heikkilä.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloineen ja esityslistoineen 21.11.2016. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi
asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 21.11. – 29.11.2016.
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 Liisa Siikaluoma ja Pentti Vattula.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin muissa asioissa: Joukamo Kortesalmen valtuustoaloite, sekä keskustelua Kuusamon kirkosta lähetetyistä Ylen radiojumalanpalveluksista.

Tarkistusmerkintä:
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Hautaustoimen hinnaston tarkistus
Kuusamon seurakunnan hautaustoimen maksuja on tarkistettu viimeksi vuonna
2012. Kirkkoneuvosto on päättänyt 31.5.2016 kokouksessaan työryhmästä, joka
valmistelee hautaustoimen maksut siten, että kirkkovaltuusto voi käsitellä hautapaikkamaksut ennen talousarviota. Kirkkoneuvosto käsittelee muut hautaustoimen
maksut niin, että ne yhdessä valtuuston päättämän hautapaikkamaksun kanssa kattaisivat kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti 20–25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Kuusamon seurakunnan hautaustoimen omakustannushinnan perustana olevat nettokustannukset on 495.687 euroa vuodessa (TP2015). Toteutuneiden hautausten
määrän mukaan yhden hautauksen omakustannushinta on 2.442 euroa. Tämä on se
kustannus, joka seurakunnalle aiheutuu yhden vainajan koko hautausprosessin läpiviennistä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan, hautaustoimen maksuilla katettava osuus tulisi olla 20 - 25 % eli 488 - 610 euroa. Nyt voimassa olevan hinnaston
mukaan paikkakuntalainen on maksanut arkkuhautaamisesta yhteensä 320,00 euroa
(sisältäen hautasijan + haudan avaamisen + peruskunnostuksen + säilytystilan) ja
ulkopaikkakuntalainen 720 euroa.
Uutta hinnastoa on selkeytetty yhdistämällä haudan avaus, peruskunnostus ja peittomaksut yhdeksi hautausmaksuksi. Säilytystilamaksu säilyy muilla ennallaan,
paitsi kirkkoon kuulumattomilta peritään 70 euroa. Varauspaikkamaksuihin tulisi
korotus, 2. ja 3. varauspaikan hinnaksi 100 euroa/hautasija. Ruumishuoneen käytöstä siunaustilaisuuksiin (poikkeustilanteissa; ruumishuone ei ole kappeli), peritään kirkkoon kuulumattomilta 150 euroa.
Haudan hallinta-ajan jatkamisesta peritään maksu hautauksen yhteydessä, sekä
myös vapaaehtoisesti jatkettavista haudan hallinta-ajoista.
Arkkuhautasijaan on tähän saakka voinut haudata 2 uurnaa, kirkkoneuvosto esittää
että käytäntö muutetaan siten, että arkkuhautasijaan voidaan haudata 8 uurnaa,
joista jokaisesta peritään uurnahautasijamaksu.
Liitteet: 1 Uusi hinnasto, 2 Vanha hinnasto ja 3 Hautaustoimen omakustannuslaskelma TP2015.

Tarkistusmerkintä:
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Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi hautapaikka-,
varauspaikka-, ja haudan hallinta-ajan pidennysmaksut, sekä uurnahautasijojen määrän lisäyksen arkkuhautoihin. Uudet hinnat otetaan käyttöön 1.1.2017.
Ristikankaan hautausmaan käyttösuunnitelmassa v. 1994 on maininta,
että uurnien enimmäismäärä on neljä kappaletta/hautasija. Näin ollen
kirkkoneuvoston täytyy päivittää käyttösuunnitelma ja viedä se kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Sen jälkeen käyttösuunnitelma on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi: KL 17 luku 8 §. Muilla seurakunnan hautausmailla uurnien määrää ei ole rajoitettu.

Päätös:

Viljo Määttä esitti asian palauttamista takaisin kirkkoneuvoston uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä kannattivat Elina Kemppainen ja Joukamo Kortesalmi. Asiasta äänestettiin. Äänestyksen tuloksena Viljo
Määtän esitys sai 19 ääntä ja kirkkoneuvoston esitys sai 8 ääntä. Äänestyksen jälkeen kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian kirkkoneuvoston uudelleen valmisteltavaksi.

Tarkistusmerkintä:
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Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019
Taloustoimisto on koonnut johtokunnilta saatujen esitysten, kirkkoneuvostossa
esille tulleiden asioiden pohjalta talousarvioesityksen vuodelle 2017. Talousarvion
ja toimintasuunnitelman liitteenä on kustannuspaikka- ja tiliryhmäkohtainen määrärahaerittely, hautainhoitorahaston talousarvio ja tuloslaskelma ja talousarvion käyttöohjeet.
Vuoden 2017 talousarviossa toimintatuotot kasvavat vuoden 2016 talousarviosta
3,2 prosenttia. Toimintatuottojen kasvu johtuu suurelta osin maksutuottojen kasvusta. Hautaustoimen maksuihin tehtävien tarkistuksien ja korotuksien merkitys
jäänee vähäiseksi. Hautaustoimen maksuilla pyritään lähivuosina saavuttamaan
kirkkohallituksen suosittelema 20-25 % taso. Vuonna 2017 toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 261.840 euroa (253.690 euroa).
Toimintakulut laskevat 3,7 % vuoden 2016 talousarviosta. Henkilöstökulut laskevat
3,5 % vuoden 2016 talousarvion tasosta, joka tarkoittaa 65.980 euroa. Lasku aiheutuu mm. kilpailukykysopimukseen sisältyvästä 30 %:n lomarahaleikkauksesta. Toimintakulut yhteensä laskevat edellisestä talousarviosta 103.460 euroa. Toimintakuluja kertyy yhteensä 2.831.170 euroa (2.934.630 euroa). Talousarvion toimintakate
vuodelle 2017 on -2.569.330 euroa (-2.680.940 euroa). Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 2.700.000 euroa (2.804.500 euroa) ja yhteisöveroja arvioidaan tilitettäväksi yhteensä 17.000 euroa sekä yhteisöveron tilalle tulevaa valtionrahoitusta
307.340 euroa eli yhteensä 324.340 euroa (328.420 euroa). Verotuskulujen arvioidaan olevan 49.500 euroa. Keskusrahastomaksu on noin 135.000 euroa ja eläkerahastomaksu noin 115.000 euroa. Summat lasketaan seurakunnan kirkollisverotulosta. Rahoitustuottoja arvioidaan syntyvän n. 11.200 euroa. Rahoituskuluja syntyy
kirkon sisätilaremonttia varten otetusta lainasta. Vuodelle 2017 rahoituskuluja syntyy noin 4.300 euroa. Vuosikate on 166.710 euroa (274.560 euroa). Vuosikate ei
kata 227.768 euron laskennallisia suunnitelman mukaisia poistoja. Talousarvio on
vuodelle 2017 alijäämäinen 58.038 euroa.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:ssä korostetaan toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja niiden merkitystä seurakunnan talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot.
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Talousarvio sisältää investointisuunnitelman. Investointeja suunnitelmassa on
vuonna 2017 yhteensä 115.700 euroa, jotka pystytään rahoittamaan aikaisempien
vuosien säästöillä.
Hautainhoitorahaston talousarvion toimintatuottoja syntyy 75.400 euroa. Toimintatuotoista 23% on kesähoitotuloja ja 68% jaksotettuja pitkäaikaishoitotuloja. Hautainhoitorahaston toimintakulut ovat yhteensä 74.500 euroa. Kuluista 67 % on henkilöstökuluja ja 28 % aineita ja tarvikkeita. Seurakunnan hoidossa olevien hautojen
määrä on ollut pitkällä aikavälillä tasaisessa nousussa. Talousarviovuonna 2017
hoitohautojen määrän odotetaan nousevan yli 750. Hautainhoitorahaston talousarvio päättyy 0 tulokseen.
Liitteenä seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2019
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Seurakunnan talousarvio sisältää hautainhoitorahaston talousarvion.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KUUSAMON SEURAKUNTA

Pöytäkirja 5/2016

s.

Kirkkovaltuusto 29.11.2016

Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Valtuutettu Joukamo Kortesalmi jätti aloitteen, jossa hän esittää, että seurakunta
tekisi periaatepäätöksen siitä, ettei seurakunta piilottele laittomia ja paperittomia
turvapaikanhakijoita tiloissaan. Aloite liitteenä.
Kirkkoherra kertoi Kuusamosta lähettyjen YLE:n radiojumalanpalvelusten hyvin
positiivisesta palautteesta, jota on tullut monien eri kanavien kautta.

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

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.
Loppuvirtenä veisattiin virsi 7 sekä lausuttiin Herran siunaus yhteen ääneen.

Kokouksen puolesta

_______________________

______________________

Jaakko Heikkinen

Elli Ilmola

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

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

Kuusamossa 29. päivänä marraskuuta 2016

Liisa Siikaluoma

Tarkistusmerkintä:
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