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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

keskiviikko 25.10.2017 klo 18.30 – 19.30

Paikka

Olavinkulmassa, Olavinkatu 13

Jäsenet:

Mynttinen Rauni
Hirvonen Esa
Johansson Jarmo
Koistinen Minna
Koistinen Sirpa
Kärkäs Pekka
Laukkanen Jari
Liukkonen Kari
Meskanen Soini
Mäkinen Kauko
Nissinen Anne
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöyhönen Arto
Rahkonen Tuula
Rautsiala Suvi
Roiha Helena
Suikki Hemmo
Teräslahti Liisa
Tiihonen Marko
Tikka Arto
Vepsä Kari
Vitikainen Eero
Viuhko Jaakko
Lajunen Liisa
Solonen Ari

Poissa:

Peltonen Pentti
Ollonen Ilkka
Kuikka Tuija
Aalto Airi
Mylläri Allan
Laine Lea
Porkka Kalle
Haapala Satu
Ignatius Kalevi

varapj, toimi kokouksen puheenjohtajana

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

varajäsen
varajäsen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Muut osallistujat:

Marttinen Arto
Tiimo Pasi
Kauppinen Sirpa

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talousjohtaja
sihteeri

42
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Rauni Mynttinen toimi kokouksen
puheenjohtajan ja hän avasi kokouksen. Kirkkoherra Arto Marttinen piti
alkuhartauden. Laulettiin virsi 446:1,2,5.

43
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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. (KJ 8:5)
Kokouskutsu on postitettu 18.10.2017
Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran
Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 18.10.2017 lähtien ja
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samoissa paikoissa 27.10.2017 alkaen
30 päivän ajan.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4)

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 26/33
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Esitys:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Eero Vitikainen ja Kari Vepsä, jotka
valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 26.10.2017 klo 12.00 sihteerin
työhuoneessa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Vitikainen ja Kari Vepsä.

45
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat
Jarmo Johansson ja Kalevi Ingnatius, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Johansson ja Liisa Lajunen.

46
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Tuloveroprosentti vuodelle 2018
Kirkkoneuvosto 4.10.2017 § 137:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto vahvistaa
tuloveroprosentin, joka vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menoista
suoriutumiseen.
Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
seurakunnan tuloveroprosentti viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun
17. päivänä.
Imatran seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2010 alkaen 1,5 %.
Imatran seurakunnan nykyisen vertailuryhmän nro 14 (väkiluvun ja
verotulojen määrän mukaan määräytyvä ryhmän) keskimääräinen
tuloveroprosentti oli 1,49 %. Maanlaajuisesti tuloveroprosentti vaihteli 1,00 –
2,00 välillä. Kuluvan vuoden päätteeksi putoamme jäsenmäärän alittaessa
20.000 rajapyykin alempaan vertailuryhmään nro 13. Kirkollisveron kertymät
ovat käyttäytyneet tänä vuonna kuten kunnallisveronkin kertymät eli
laskeneet, mutta vielä jopa muutaman prosenttiyksikön
kunnallisverokertymiä enemmän. Kuluvana vuonna kehitys Imatran
seurakunnan osalta syyskuun loppuun mennessä on edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollut –5,95 % ja koko maassa
keskimäärin -5 %.
Viime vuosina ei ole investoitu juuri lainkaan ja korjausrakentamisessakin on
toteutettu vain kaikkein välttämättömin sillä seurauksella, että korjausvelka
lasketaan jo nyt miljoonissa. Eläköitymisten jälkeisistä rekrytoinneista on
pääsääntöisesti pidättäydytty, kiinteistömassan pienentäminen saatu alkuun
ja menoja sopeutettu pienenevään tulopohjaan, mutta verotulot laskevat
siihen tahtiin etteivät nämäkään toimenpiteet ole riittäviä alamäen
taittamiseksi. Tulemme tarvitsemaan järeämpiä sopeutuskeinoja ja
pohtimaan, mistä muista toiminnoista ja seinistä jatkossa luovutaan, jotta
ydintoiminta turvataan sekä edes välttämättömimmät korjaukset pystyttäisiin
toteuttamaan. Minkäänsuuruisella verokorotuksella ei pystyttäisi kaikkia
paikkoja saamaan kuntoon, mutta maltillisella tarkistuksella
mahdollistettaisiin kiireellisimpien töiden (esim. Tainionkosken kirkon katto)
alullepano jo ehkä vuonna 2019. Mahdolliset kiinteistömassan ja
henkilöstömäärän lisävähennykset olisivat toteutuessaan taloudelle
budjetoimatonta plussaa, mutta niiden varaan ei voi tulevaisuutta laskea.
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Arvio kuluvan vuoden 2017 kirkollisverokertymäksi on tällä hetkellä 4,65 Me
(-0,3 Me/2016), joka tulisi olemaan noin -6 % edellisvuoden vastaavasta.
Valtionosuudeksi toteutunee budjetoitu 0,54 Me. Toimintakuluiksi on arvioitu
5,6 Me eli puuttuva rahamäärä on n. 0,4 Me. Toimintatuotot ovat olleet
noususuunnassa jo useamman vuoden, mutta niiden volyymi yksin ei riitä
suunnan kääntämiseen.
Esityslistan liitteenä veroprosenttivertailu nykyisestä vertailuryhmästämme
(14) sekä tulevasta vertailuryhmästämme (13). Kokoukseen tuodaan
tarkennettu talousarvioraamilaskelma vuodelle 2018.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden
2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %.

Päätös:

Keskustelun aikana Esa Hirvonen esitti, että tuloveroprosentti
säilytetään ennallaan eli 1,5 %. Esa Hirvosen esitystä kannattivat
Allan Mylläri ja Pekka Kärkäs.
Puheenjohtaja ilmoitti, että on tehty pohjaehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta äänestetään.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä pohjaehdotus sai 7
ääntä ja Esa Hirvosen ehdotus sai 4 ääntä.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden
2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %.

---Kirkkovaltuusto 25.10.2017 § 47
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa
Imatran seurakunnan vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,65 %.

Päätös:

Kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti Imatran seurakunnan vuoden 2018
tuloveroprosentiksi 1,65 %.

48
Muut esille tulevat asiat
Kirkkoherra ilmoitti, että vuoden 2018 talousarvioehdotukseen ei tulla
sisällyttämään Kotimaa lehden tilausta kirkkovaltuuston jäsenille.
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49
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.30.

Rauni Mynttinen
puheenjohtaja

Sirpa Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu 26.10.2017 ja hyväksytty

Eero Vitikainen

Kari Vepsä

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimitilassa, Tietotalossa, F. O.
Virtasenkatu 6, 3. kerros, ilmoitustaululla 18.10. – 25.10.2017. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samassa
paikassa sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 27.10. – 26.11.2017, todistaa

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

