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Kirkkovaltuusto

Aika

tiistai 2.10.2018 klo 18.00 – 18.48

Paikka

Seurakuntakeskus, Taavetti

Käsiteltävät asiat
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Pöytäkirjan tarkastaminen
4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
6 § Kirkollisveroprosentti vuodelle 2019
7 § Alatalo-tilan myynti
8 § Kirkkoherran vaalitapa
9 § Piispantarkastus
10 § Kanttorin irtisanoutuminen
11 § Talouden toteutumavertailut
12 § Seurakuntavaalien äänestyspaikkojen nimeäminen
13 § Ilmoitusasiat
14 § Muut asiat
15 § Muutoksenhaku
16 § Kokouksen päättäminen

Esa Taina
puheenjohtaja

Terttu Takoja
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Luumäellä 2.10.2018.

Eeva Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja

Anu Sorsa
pöytäkirjantarkastaja

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen
seurakunnan taloustoimistossa ajalla 3.10.-5.11.2018 toimiston avoinna
oloaikoina.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla
25.9.-5.11.2018.

Terttu Takoja
talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
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Aika
Paikka
Läsnä
Jäsenet

tiistai 2.10.2018 klo 18.00 – 18.48
Seurakuntakeskus, Taavetti

Poissa

Skyttä Taneli
Kiviranta Outi
Rintamäki Juha
Neuvonen Satu

Varajäsenet

Huuhko Tuula
Kontula Arja
Koukila Unto
Paananen Antero

Muut läsnäolijat
Pöytäkirjanpitäjä

Svinhufvud Heikki
Takoja Terttu

Taina Esa, pj.
Hovi Janne-Matti, varapj.
Hyypiä Elsi
Hyyrynen Seppo
Kiviluoma Linda
Kurppa Erkki
Lankinen Antti
Nurmiainen Laila
Pelkonen Esa
Punkkinen Maiju
Sorsa Anu
Tanskanen Eeva
Udd Heikki
Uski Taina
Vallentin Reija

kirkkoherra
talouspäällikkö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § Kokouksen avaus
Kirkkoherra piti alkuhartauden. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8 luvun 5 § mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja se jäsenmääräänsä nähden on KL 7 luvun 4 §
mukaisesti (Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla) päätösvaltainen.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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3 § Pöytäkirjan tarkastaminen
Ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksen mukaisessa
vuorossa olevaa kirkkovaltuuston jäsentä, Eeva Tanskanen ja Anu Sorsa.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Tanskanen ja Anu Sorsa.

4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
Ehdotus:

Päätös:

KL 25 luvun 3 § mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla
3.10.-5.11.2018 toimiston avoinna oloaikoina. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 25.9.-5.11.2018.
Hyväksyttiin.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Päätös:

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.
Hyväksyttiin.

6 § Kirkollisveroprosentti vuodelle 2019
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen
suorittamiseen. Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Talouden ja työllisyyden kehitys, kirkon jäsenmäärän lasku sekä ikääntyminen vaikuttavat verotulopohjaan. Luumäen seurakunnan väkiluku
(läsnä oleva väestö) väheni vuoden 2017 aikana 110 henkilöllä. Väkiluku on 10 vuodessa vähentynyt 741 henkilöä eli 15,6 %.
Luumäen kirkollisvero on vuoden 2017 alusta korotettu 1,70:een.
Korotuksesta huolimatta seurakunnan saamat kirkollisverotulot tulevat
vähenemään johtuen kiihtyvästä jäsenkadosta.
Heinäkuun 2018 loppuun mennessä kirkollisverotuloja kertyi noin 4,8
% enemmän kuin vuonna 2017. Kun verrataan kuluvan vuoden verotilityksiä vuoden takaiseen, on huomioitava, että veroja tilitettiin vuoden
2017 helmi-marraskuussa virheellisin perustein laaditulla ja liian pienellä jako-osuudella. Tämän vuoksi vuoden tilitykset marraskuulle saakka
eivät ole vertailukelpoisia.

Pöytäkirjan tarkastus
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Kirkkohallituksen ohjeen mukaan pitää alkuvuoden kirkollisveron tilitysten muutosprosentista vähentää noin 3,5 %-yksikköä, jotta saadaan
vertailukelpoinen muutosprosentti. Luumäen seurakunnan verokertymä
31.7.2018 mennessä on siten noin 1,3 % suurempi kuin vuonna 2017.
Koko vuoden kirkollisveron kehitys selviää vasta joulukuussa. Lopullinen verotulokertymä voi poiketa arvioidusta melko paljon, koska maksuunpanotilitykset ja oikaisutilitysten suuruus varmistuu vasta marraskuussa. Verotuloarviota seurataan talousarviovalmistelujen edetessä.
Seurakunta on ryhtynyt talouden tasapainottamiseen myös ostoja ja palvelujen ostoja vähentämällä sekä maksujen korotuksella. Talouden tasapainossa pysyminen edellyttää kuitenkin rakenteellisia muutoksia seurakunnan toimintatavoissa. Resurssien vähetessä työalojen tulee keskittyä
ydintehtävän hoitamiseen. Muuten seurakunnan taloutta ei saada tasapainoon.
Ehdotus:
Päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tuloveroprosentiksi
vuodelle 2019 vahvistetaan 1,70.
Hyväksyttiin.

7 § Alatalo-tilan myynti
Luumäen seurakunta omistaa yhdessä Kouvolan seurakuntayhtymän
kanssa Alatalo 1:124 –metsätilan Luumäellä, kiinteistötunnus 441-4261-124, tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 61,85 ha. Luumäen seurakunnan omistusosuus kiinteistöstä on ½. Yhteisomistus on osoittautunut metsäomaisuuden tehokkaan hallinnoinnin kannalta haasteelliseksi eikä päätöksenteko ole riittävän nopeaa.
Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa on neuvoteltu metsätilan tulevaisuudesta. Kumpikaan seurakuntatalous ei ole ollut halukas lunastamaan
toisen omistamaa osuutta tilasta.
Tila on kokonaan metsätalousmaata, pois lukien tie ja joutomaa-alueet.
Tilalla ei ole mitään rakennuksia ja tila kokonaisuudessaan sijaitsee oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.
Luumäen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 19.9.17 (9 §) metsätilan
myyntiin laittamisesta.
Toimeksiantosopimus metsätilan myynnistä tehtiin Kaakkois-Suomen
Metsätilat Oy LKV:n kanssa. Alatalo 1:124 –tilasta on määräaikaan
19.6.2018 mennessä tehty kolme tarjousta, joista korkeimman teki Forest Holding Finland I Ky (toimeksisaaneena Suomen Sijoitusmetsät
Oy), tarjous 233 810,00 euroa.

Pöytäkirjan tarkastus
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Esityslistan liitteenä on Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n laatima
kauppakirjaluonnos, kiinteistön karttatuloste, kiinteistörekisteriote, lainhuudatustodistus sekä rasitustodistus. Tilasta on saatu Kaakon Metsänhoitoyhdistyksen tekemä arvio käyvästä arvosta.
Kiinteistön myynti alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että talouspäällikkö Terttu Takoja allekirjoittaa
kauppakirjan Luumäen seurakunnan edustajana.
Ehdotus:

Päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Forest
Holding Finland I Ky:n ostotarjouksen 233 810,00 euroa Alatalo 1:124 –
metsätilasta ja että Luumäen seurakunta myy osuutensa (½) Forest Holding Finland I Ky:lle, kiinteistötunnus 441-426-1-124.
Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Hyväksyttiin.

8 § Kirkkoherran vaalitapa
Luumäen seurakunnassa tulevan kevään aikana tulee pidettäväksi uuden
kirkkoherran vaali. Kirkkovaltuuston tulee päättää suoritetaanko vaali
suorana kansanvaalina (seurakuntalaiset äänestävät) vai välillisenä vaalina (kirkkovaltuusto toimittaa vaalin).
Ehdotus:
Päätös:
9 § Piispantarkastus

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää kirkkoherran
vaalin vaalitavasta.
Kirkkoherran vaali järjestetään kansanvaalina.
Luumäen seurakunnassa on suoritettu piispantarkastus ajalla 23.11.201724.5.2018. Tarkastus alkoi seminaarilla Mikkelissä ja päättyi loppuseminaariin Mikkelissä 24.5.2018.
Piispantarkastukseen sisältyi pappisasessori Ann-Maarit Joenperän
(12.3.2018) sekä lakimiesasessori Jyri Klemolan (7.3.2018) tarkastukset. Piispan päivänä 15.3.2018 piispa vieraili päiväkodissa, Lujabetonilla, lounasneuvottelussa kunnan edustajien kanssa, Mummolatapahtumassa Joukolassa, mediatapaamisessa sekä työntekijäneuvottelussa ja luottamushenkilöneuvottelussa. Ilta päättyi seurakuntailtaan seurakuntakeskuksessa.
Piispan messu kirkossa pidettiin 18.3.2018 ja sen jälkeen yhteisvastuulounas seurakuntakeskuksessa.
Esityslistan liitteenä on piispantarkastuksen loppuraportti.

Ehdotus:
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastus

Piispantarkastuksen loppuraportti merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi.
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10 § Kanttorin irtisanoutuminen
Luumäen seurakunnan kanttori Hannu Muukka on irtisanoutunut kanttorin virasta 1.9.2018 alkaen. Aiemmin 12 vuotta sitten emme saaneet hakijoita kanttorin virkaan pitkän hakukierroksen aikana ja silloin päätettiin muuttaa kanttorin viran hakukelpoisuutta. Silloin kanttorin nimesi
tuomiokapituli ja nykyään kirkkoneuvosto.
Viran auki julistamista varten olisi hyvä palauttaa kanttorin virka niin
kutsutuksi B-viraksi jotta voisimme saada hyvän ja osaavan kanttorin.
Kanttorin viran hakukelpoisuuden muuttamisessa tulee kirkkovaltuuston
lakkauttaa nykyinen virka ja perustaa uusi nk B-kanttori.
Ehdotus:

Päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä niin kutsuttu C-kanttorin virka
lakkautetaan ja perustetaan tilalle ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä niin kutsuttu B-kanttorin virka.
Hyväksyttiin.

11 § Talouden toteutumavertailut
Esityslistan liitteenä seurakunnan ja hautainhoitorahaston talouden toteutumavertailut aj. 1.1.-31.7.2018. Seurakunnan toteutumavertailussa on
huomioitava, että metsänmyyntituloja on jo kertynyt talousarviossa varattua enemmän.
Koko vuoden kirkollisveron kehitys selviää vasta joulukuussa. Tämänhetkisen arvion mukaan marras- ja joulukuussa verotuloja kertyy huomattavan vähän marraskuun oikaisuista johtuen.
Ehdotus:
Päätös:

Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi.

12 § Seurakuntavaalien äänestyspaikkojen nimeäminen
Ehdotus:

Päätös:
13 § Ilmoitusasiat

Pöytäkirjan tarkastus

Luumäen seurakunnan kirkkovaltuuston nimeämä vaalilautakunta esittää, että marraskuun seurakuntavaalien äänestyspaikat ovat: ennakkoäänestys kirkkoherranvirasto ti – la 6.-10.11.2018 klo 9.00 – 18.00. Seurakuntavaalien vaalipäivänä äänestyspaikkana 18.11.2018 toimii Seurakuntakeskus klo 11.00 – 20.00.
Hyväksyttiin.
Kirkkohallituksen päätös, jolla vahvistetaan kirkkovaltuuston 8.5.18 § 8
päätös koskien Taavetin siunauskappelia.
Terhi Ruokonen-Jalo valittu kappalaisen viransijaiseksi.
Seurakuntavaalit.
Kelton matka.
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14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15 § Muutoksenhaku
Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, jonka
mukaan pykälästä 6, 8, 10, 12 on valitusoikeus Itä-Suomen hallintooikeuteen ja pykälästä 7 kirkkohallitukseen.
16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.

Pöytäkirjan tarkastus
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