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Saapuvilla olleet
jäsenet:

Haverinen Jari, puheenjohtaja
Lahti Anne, varapja
Aitto-oja Timo,
jäsen
Autio Kaisa
Hyytinen Johannes
Jarva Susanna
Juntunen Mari
Keränen Anna-Maaria
Kinnunen Teuvo
Konola Julia
Koskela Monika
Kurkinen Pasi
Leinonen Eero
Leiviskä Irma
Marttila Aino
Myllylä Jaana
Myllylä Toini
Nieminen Risto
Yrttiaho Anne
Raili Kangas, varajäsen
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Muut saapuvilla
olleet

Heikki Karppinen, vs.kirkkoherra
Myllykoski Tarmo, tal.pääl.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat

Katso seuraava sivu

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Katso seuraava sivu

Pöytäkirjan allekirjoitus ja

Jari Haverinen
puheenjohtaja

Tarmo Myllykoski
pöytäkirjanpitäjä

Timo Aitto-Oja
Pöytäkirjantarkastaja

Anne Lahti
Pöytäkirjantarkastaja

varmennus

x
x
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ALKUHARTAUS
------------

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
-------------

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokous on kutsuttu koolle kirkkovaltuuston
puheenjohtajan allekirjoittamalla kokouskutsulla.
Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
Pyhännän seurakuntatalossa keskiviikkona 18.12.2019 klo 18.00.
Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 9.- 18.12.2019 välisenä aikana.

Kokouskutsu sisälsi luettelon käsiteltävistä asioista.
Kirkkovaltuuston kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Siikajokilaaksossa
julkaistujen kirkollisten ilmoitusten yhteydessä.
Ehdotus:

Kvalt.
Päätös:
§ 31

Todetaan, että kirkkovaltuusto on KL:n 9 luvun ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaisesti koolle kutsuttu ja
että se jäsenmääräänsä nähden on KL:n 7 luvun mukaisesti
päätösvaltainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Ehdotus:

Kvalt.
Päätös:
§ 32

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat
mahdollisissa äänestyksissä ääntenlaskijoina sekä
päätetään tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti
nähtävillä pitämisestä.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Aitto-Oja ja Anne Lahti.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
valitusosoituksineen 19.12.2019 – 20.1.2020 välisenä aikana.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Kvalt.
Päätös:
§ 33

Kokouskutsussa oleva luettelo käsiteltävistä asioista
hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Siikalatvan seurakunta

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

04.12.2019
18.12.2019

sivu 7
sivu 4

VUODEN 2020 TALOUSARVIO SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2021 – 2022
Kirjanpitolaki edellyttää oikeiden ja riittävien tietojen antamista
toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätöksen yhteydessä on esitettävä,
kuinka paljon seurakunta on käyttänyt voimavarojaan kuhunkin
perustehtävään.
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu 1,90 % tuloveroprosentin mukaan.
Vuoden 2019 toimintatuotot ovat ilman sisäisiä tuottoja 184.600,00
euroa, josta 26.600,00 euroa on metsätalouden tuloja.
Toimintakulut, ilman sisäisiä kuluja on 1.430.930,00 euroa eli
31.590,00 euroa pienemmät kuin vuoden 2019 talousarvion kulut.
Toimintakatteeksi jää 1.246.330,00 euroa, joka on 36.040,00 euroa
pienempi kuin vuonna 2019. Rahoitustuottojen- ja kulujen jälkeen
vuosikate on 104.520,00 euroa ylijäämäinen.
Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen vuoden 2020 talousarvio on
9.332,00 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmavuoden 2021 osalta
31.232,00 euroa ylijäämäinen (2022 + 21.982,00 euroa)
Vuoden 2020 kirkollisveron osuudeksi on laskettu 1.300.000,00 euroa
ja yhteisöverotuloksi 140.000,00 euroa.
Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020
saakka. Sopimuskaudella tulee yleiskorotuksia 2020 0,6 % sekä uutena
suorituslisän maksaminen vuodesta 2020. Lomarahat on laskettu
täysimääräisinä talousarvioon.
Vuoden 2020 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa investointeihin,
vaikka Rantsilan seurakuntatalon kattoremonttiin tullaan hakemaan
rakennusavustusta mikä on edellytys koko katon uusimiseen vuonna
2020.
Liitteenä talousarvioehdotus sekä yleisperustelut vuodelle 2020 sekä
esitys suunnitelmavuosiksi 2021 – 2022.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 74

Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2020 talousarvion sekä suunnitelmavuodet 2021 – 2022 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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VUODEN 2020 TALOUSARVIO SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2021 – 2022
Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 34

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN MAKSUT 1.1.2020 LUKIEN
Hautaustoimilain mukaan maksut hautasijan luovuttamisesta,
hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta saavat olla
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruiset.
Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille niille, joilla on oikeus
tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle. Muiden osalta ylärajan
maksuille muodostaa kuitenkin omakustannushinta.
Seurakunta voi myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen hautaustoimilain mukaisista maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani,
tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapaus voi koskea myös
hänen puolisoaan.
Lain mukaan on hyväksyttävää, että seurakunta perii muun paikkakunnan asukkaan hautasijasta ja hautaamisesta omakustannushinnan
tai muuten korkeamman hinnan kuin paikkakunnan asukkaalta.
Kirkkolain 17 luvun 9 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää
haudoista perittävistä maksuista.
Kiinteistötoimen hinnoittelua on yksinkertaistettu vastaamaan
kysyntää. Hintoja on tarkistettu edellisen kerran 1.1.2018.
Maksuttomista tilaisuuksista on sovittavat joko/tai kirkkoherran
tai talouspäällikön kanssa.
Liitteenä luettelo perittävistä maksuista.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 80

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi uudet
perittävät maksut 1.1.2020 lukien.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------------

Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 35

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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JÄSENEN VALINTA KESTILÄN KAPPELINEUVOSTOON
KJ 12 luku 1 §:n mukaan kappeliseurakunnassa on sen
asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet
kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan
alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan pappi
ja muina jäseninä 4 - 6 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
KJ 12 luku 2 §:n mukaan seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun
mutta ei päätöksen tekoon.
Kestilän kappelineuvoston valitut jäsenet ovat;
Antti Kylmäaho
Anne Yrttiaho
Anja Lyytikäinen
Mikko Niiranen
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 82

varalla
varalla
varalla
varalla

Kestilän kappelineuvosto esittää, että uudeksi viidenneksi jäseneksi
kirkkovaltuusto valitsee Elma Kestin ja hänen varalle Eila Haatajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 36

Tapani Alasalmi
Jouko Lotvonen
Riitta Niiranen
Jaakko Keihäskoski

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkovaltuusto
Päätös:
§ 37

Keskustelua seuraavista asioista:
-

Kirkkolaki muuttuu kirkkovaltuuston-, neuvoston- ja kappelineuvostojen ohjesääntöjen osalta. Muutokset ensi vuoden
kokouksiin.

-

Työntekijöiden yhteystietojen laittaminen kiinteistöihin hätätilanteita varten sekä keittiölaitteiden käyttöohjeiden laatiminen
emännän toimesta keittiöihin ulkopuolisten ohjeistukseen.

-

Selonteko Kestilän seurakuntatalolle tapahtuneesta murrosta.

ILMOITUSASIAT
Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 38

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaali 2020 pidetään kirkkovaltuuston kokouksessa 11.2.2020.
Tilastokatsaus 10/2019

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 39

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 ja antoi valitusosoituksen
joka liitteenä.

KIRKKOVALTUUSTON
KOKOUSKUTSU

AIKA:

Keskiviikko 18.12.2019 klo 18.00

PAIKKA:

Pyhännän seurakuntatalo

KÄSITELÄVÄT ASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävillä pitäminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2020 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2021 - 2022
Hautaus- ja kiinteistötoimen maksut 1.1.2020 lukien
Jäsenen valinta Kestilän kappelineuvostoon
Muut esille tulevat asiat
Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Siikalatvalla 9. päivänä joulukuuta 2019

Jari Haverinen
JARI HAVERINEN
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

