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Aika
2.11.2017 klo 18.30 – 19.10 , kahvit klo 18.00
Paikka
Isonkyrön srk-talo
Läsnä
puheenjohtaja
Rinnekari Sirkku
varapuheenjohtaja Tiitinen Ullamaija
x
jäsenet
Ala-Reini Marjo
x
Erkkilä Leila
x
Haapala Ilmo
x
Hänninen Pentti
x
Jouppi Kaisa
x
Karhu Miira
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Korvola Juha
x
Leskelä Juhani
x
Myllyniemi Pasi
Nuuja Aulis
x
Ojala Heikki
x
Petäjä Esko
x
Pollari Väinö
x
Romu Antti
x
Salonen Esko
Yliviitala Johanna
varajäsenet
Hölsö Mauno
x
Knaapi Elina
x
Uuttu Raija
x
neuvoston pj
Eero Holma
x
neuvoston jäsenet
talousjohtaja
Antti Viita
x
hallintosihteeri
Loukola Paula
x
Asiat
Pykälät 1-8
Allekirjoitukset

Pöytäkirja
tarkastettu

__________________________________
Tiitinen Ullamaija
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2017

_________________________________
Paula Loukola
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2017

_________________________ ____
Eeva-Leena Kauppinen

__________________________________
Juha Korvola

Pöytäkirja

Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla

nähtävillä

___ / ___ - ___ / ___ 2017

Poissa
x

x

x
x

_________________________________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra
Pöytäkirjan
tarkastajien
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____ §
____ §

____ §
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Vihtori Leskelä esittäytyi ja piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouksen koollekutsumisesta säädetään kirkkojärjestyksen 8:5 §:ssä. 5 § 1 mom:n mukaisesti kirkkovaltuuston kutsuu koolle
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajakin on estynyt, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu kirkkoneuvoston puheenjohtaja koolle ja kokouksen avaa ja johtaa puhetta siihen saakka kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu iältään vanhin valtuutettu.
Kirkkovaltuuston kokouskutsusta sanotaan KJ 8:5,2:ssa ”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”.
Edellä mainitun 5 §:n 3 mom. käsittelee asian kiireelliseksi julistamista ja 4
mom. siirtämistä.
Voimassa olevan Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen
8 §:n mukaan asioita kirkkovaltuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen
käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin
käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuuston päätökseksi. Edellä mainittu on toimitettava vähintään 3 päivää ennen kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään kirkkolain 7:4,1:ssa,
jossa sanotaan: ”seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla”.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Kuulutus liitteenä 1.
Kirkkovaltuuston päätös:.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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3§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN,
TARKASTUKSEN AJANKOHTA JA NÄHTÄVILLÄPIDON TOTEAMINEN
Pöytäkirjan tarkistamisesta määrätään KJ 7:6 §:ssä, jossa sanotaan 2
mom:ssa, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla,
jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Kirkkovaltuuston työjärjestyksessä 4 §:ssä sanotaan, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan nähtävilläpitämisestä säädetään kirkkolain 25:3 §:ssä, jossa
mainitaan, että pöytäkirja on saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleistiedoksi panemalla päätökset ja ilmoitus julki seurakunnan ilmoitustaululle. Tämä koskee niitä päätöksiä, joita ei ole pidettävä salassa tai
alistettava.
KJ 23:2,1 kuulutus nähtävillä olosta on pantava julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastamisessa on ollut käytäntö, että aakkosjärjestyksessä on
valittu pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat EevaLeena Kauppinen ja Juha Korvola.
Tarkastus tapahtuu heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana
3.11.-4.12.2017.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat Eeva-Leena Kauppinen ja Juha Korvola, hyväksyy
pöytäkirjan tarkastuksen ja nähtävilläpidon edellä esitetyllä tavalla, ja
päättää, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
tässä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat EevaLeena Kauppinen ja Juha Korvola, hyväksyi pöytäkirjan tarkastuksen ja
nähtävilläpidon edellä esitetyllä tavalla, ja päätti, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
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4§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
5§

VUODEN 2018 VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN
Kirkkoneuvoston päätös 25.10.2017, 146§
Kirkkolain mukaisesti seurakunnan tuloveroprosentin vahvistaa kirkkovaltuusto.
KL 15:2 ”Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen
hankkimiseen, joita tarvitaan 1§ mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän muiden tulojen lisäksi tarvitaan
menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.”
Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntien taloussuunnittelua yleiskirjeellään 13/2017 (Liite).
Yleiskirjeen mukaan seurakuntien palkkamenoissa on nousupaineita. Kirjeessä ei ole kuitenkaan arvioitu palkankorotusten suuruutta. Vuodelle 2018
ei vielä ole allekirjoitettu työ- ja virkaehtosopimusta, jolla korotusten tasosta
sovittaisiin. Palkankorotusten voidaan arvioida olevan maltillisia. Taloussuunnittelussa tulisi varautua hieman yli prosentin nousuun palkkamenoissa
kuluvaan vuoteen verrattuna. Lomarahoja vähennetään edelleen kilpailukykysopimuksen mukaisesti 30 prosentilla.
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Isonkyrön seurakunnassa tulevat tilikaudet ovat ennusteiden mukaan alijäämäisiä nykyisellä veroprosentilla. Vuodelle 2017 tulleet muutokset ansiotulojen verotuksessa ovat pienentäneen verotuloja kaikissa seurakunnissa vuoteen 2016 verrattuna lähes viisi prosenttia. Tämä lisää tilanteen haasteellisuutta edelleen. Verotulot eivät riitä kattamaan käyttötaloudesta aiheutuvia
menoja.
Työmarkkinat ovat vahvistuneet kuluvan kevään ja kesän aikana. Tämä näkyy työllisyyden pienenä kohentumisena myös Isossakyrössä. Työllisyystilanteen kehitys on merkittävässä asemassa seurakunnan verokertymien kannalta. Toinen merkittävä tekijä verotulojen kertymisen kannalta on seurakunnan jäsenmäärän kehitys. Jäsenmäärä näyttäisi seurakunnassamme laskevan
hitaasti.
Kirkon keskusrahastolle tilitettävät maksut kasvavat jälleen vuonna 2018.
Varsinainen kirkon keskusrahastomaksu säilyy entisellä tasollaan. Sen suuruus on 7,5% laskennallisista verotuloista. Eläkerahastomaksu sen sijaan nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. Vuonna 2017 eläkerahastomaksu on 4 % seurakunnan verotuloista. Vuodelle 2018 maksua esitetään korotettavaksi 5
prosenttiin. Isossakyrössä nousu tarkoittaa lähes 10.000 euron menonlisäystä.
Taloustoimisto on laatinut alustavan laskelman vuoden 2018 menoista ja tuloista. Laskelman mukaisesti käyttötalous on noin 70.000 euroa alijäämäinen.
Verotulojen on arvioitu pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Odotettavissa olevista palkankorotuksista huolimatta palkkamenot pienentyvät hieman taloushallinnon yhteistyön seurauksena.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Kirkkojärjestys 23 luku 3§”Lapsen edun
edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava
ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee
se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan
alle 18-vuotiasta.” Tämän pykälän valmistelija arvioi, että valmistelun kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan seurakunnan alueella.
PÄÄTÖSEHDOTUS TALOUSJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 vuodelle 2018.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 vuodelle 2018.

Kirkkovaltuusto 2.11.2017:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 vuodelle 2018.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti Isonkyrön seurakunnan tuloveroprosentiksi
1,75 vuodelle 2018.

6§
ILMOITUSASIOITA

Kirkkovaltuusto 2.11.2017:
1. Verotulojen kertyminen ja talousarvion toteutuminen kokoukseen mennessä.
2. Kirkkoneuvoston kokouksen 7.8.2017 päätökset
3. Kirkkoneuvoston kokouksen 23.8.2017 päätökset
4. Kirkkoneuvoston kokouksen 25.10.2017 päätökset
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 4/2017
KIRKKOVALTUUSTO
2.11.2017 N:o sivu 7
_________________________________________________________________

7§
ALOITTEET
Aloitteita ei ollut.
8§
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.10.
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