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29.11.2017
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34 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston
kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
Puheenjohtajan esitys:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Pidetään alkuhartaus.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja otti alkusanoissaan esille nykymaailman arvot
ihmisten elämässä. Asiasta keskusteltiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto

29.11.2017

Asia

Sivu

2

4

35 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 5. §:n 1. mom. mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle
kirkkovaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Saman pykälän 2. mom. mukaan 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.
Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan esittelylista liitteineen ja
muut mahdolliset asiakirjat on, elleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille
vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta.
Kirkkolain 7. luvun 4. §:n 1. mom. mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan
mikäli valtuutetulla on tilapäinen este, on hänen ilmoitettava siitä valtuuston puheenjohtajalle,
jolloin hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on
toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisena. Sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt
esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla.
Puheenjohtajan esitys:
Puheenjohtaja selostaa tapahtuneen kuulutusmenettelyn: Kirkkovaltuuston on kutsunut koolle
puheenjohtaja. Esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 15.11.2017. Asialista on
lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 15.11.2017. Asialista on pidetty seurakunnan
ilmoitustaululla 15.-22.11.2017. Todetaan nimenhuudoin läsnä olevat kirkkovaltuuston
jäsenet liitteenä olevan nimenhuutolistan mukaan.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja selosti tapahtuneen kuulutusmenettelyn. Pidettiin nimenhuuto Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto

29.11.2017

36 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

Asia

Sivu

3

5

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Asia

Kirkkovaltuusto

29.11.2017

4

Sivu
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37 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7. luvun 6. §:n 2. mom. mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuuston tekemän päätöksen
mukaan pöytäkirjantarkastuksessa noudatetaan aakkosjärjestystä.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli tulee äänestyksiä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Parkkila
Väinö ja Pietikäinen Martti. Pöytäkirjan tarkastusajankohdasta sovitaan kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.11.-29.12.2017.
Kirkkovaltuusto:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pietikäinen Martti ja Pirnes Pirjo.
Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.12.2017 – 5.1.2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

18.10.2017
29.11.2017

Asia
5.1.
5

Sivu
7
7

38 § METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2027
Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäki on laatinut seurakunnalle metsäsuunnitelman
vuosille 2018-2027. Suunnitelman laatijana on toiminut metsätalousinsinööri Janne
Lähetkangas.
Seurakunnalla on metsää kaikkiaan 666,3 ha tiloilla Kattilakoski, Kaukola, Lisä-Vuolle, LisäKotisalo, Lisä-Mämmi, Ojantaus ja Raatti.
Puuston kehitysluokissa kymmenvuotisjakson aikana uudistusalan ja taimikon osuus
lisääntyy, nuoren kasvatusmetsän osuus vähenee, varttuneen kasvatusmetsän osuus vähenee
ja uudistuskypsän metsän osuus säilyy suurin piirtein ennallaan.
Puusto tavaralajeittain on suunnitelmakauden alussa seuraava: mänty 43148 m3, kuusi 13389
m3, koivu 11951 m3 ja muu puusto 1857 m3, yhteensä 70345 m3. Puuston määrä pysyy
kymmenvuotisjakson aikana suuunnilleen samana.
Hakkuukertymä on kaikkiaan 22547 m3, josta tukkipuuta 8318 m3 ja kuitupuuta 14229 m3.
Hakkuista 0,5 ha on ylispuiden poistoa, ensiharvennusta 47,6 ha, harvennusta 145,8 ha ja
avohakkuita 64,8 ha.
Metsänhoitotyöt ovat istutusta (64,8 ha), raivausta (6,8 ha), maanpinnan käsittelyä (64,8 ha),
uudistamisen varmistamista (35,4 ha), taimikonhoitoa ja –kunnostusta (41,6 ha) ja muita
metsänhoitotöitä eli ojitusta ja lannoitusta (57,8 ha).
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että metsäsuunnitelma vuosille 2018-2027
hyväksytään.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

13.9.2017
29.11.2017

Asia

Sivu

5.1.
6

7
8

39 § TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018
Kirkkovaltuuston tulee vahvistaa vuosittain seurakunnan tuloveroprosentti. Tuloveroprosentti
vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Seurakunnan tuloveroprosentti on 1,80 %, ja taloussuunnitelma tuleville vuosille perustuu
tälle veroprosentille.
Kirkollisverotuloja on kertynyt heinäkuun 2017 loppuun mennessä 267.198,27 euroa ja
yhteisöverotuloja 802,61 euroa. Yhteisöveron on korvannut valtionrahoitus 1.1.2016 lukien,
mutta yhteisöveroja kertyy edelleen hieman edellisiltä vuosilta. Valtionrahoitusta on kertynyt
30.234,05 euroa. Yhteensä verotuloja ja valtionrahoitusta on kertynyt 298.234,93 euroa.
Vuoteen 2016 verrattuna kirkollisverotulot ovat laskeneet 4,59 % ja yhteisöverot ja
valtionrahoitus yhteenlaskettuna laskua näissä vuoteen 2016 verrattuna on 22,02 %.
Kaikkiaan kirkollisverotuloissa, yhteisöveroissa ja valtionrahoituksessa on laskua vuoteen
2016 verrattuna 6,76 %.
Verotuloja on viime vuosina kertynyt seuraavasti:
Vuosi 2016
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Vuosi 2011
Vuosi 2010

470.827
492.396
487.218
454.144
463.850
477.164
457.445

Verohallinnon ennakkotiedon mukaan Kärsämäen seurakunnan verovuoden 2017
kirkollisverotulojen lasku on 3,9 % verrattuna vuoteen 2016.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tuloveroprosentiksi
vuodelle 2018 määrätään 1,80 prosenttia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

13.9.2017
29.11.2017

Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

Asia

Sivu

5.1.
6

8
9

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

8.11.2017
29.11.2017

Asia

Sivu

5.1.
7

7
10

40 § TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2019-2020
Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle hyväksyttävä viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on
hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi.
Kirkkovaltuusto vahvistaa veroprosentin seuraavassa kokouksessaan. Talousarvio ja toimintaja taloussuunnitelma rakentuu nykyiselle veroprosentille, joka on 1,80. Vuosille 2018-2020
kirkollisverotuloja on budjetoitu 400.000 euroa ja yhteisöveroja ja valtionrahoitusta 52.000
euroa. Kirkollisverojen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla. Yhteisöverot on korvannut
valtionrahoitus.
Vuoden 2018 investointina on seurakuntatalon lämmönjakohuoneen remontti ja
ilmastointityöt kanttorin, diakonin ja suntion työhuoneissa sekä asunto-osassa, äänentoiston
uusiminen salissa. Näihin haetaan kirkkohallituksen avustusta.
Vuoden 2018 talousarvion toimintakulut ovat suurin piirtein vuoden 2017 tasossa.
Yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen pääluokissa on saatu
toimintakuluja vähennettyä, mutta kiinteistötoimessa on nousua, mikä johtuu suurista
metsätalousmenoista. Toisaalta puunmyyntituloja kertyy n. 100.000 euroa juuri valmistuneen
metsäsuunnitelman mukaan.
Vuosien 2018-2020 talousarviot rakentuvat nykyiselle henkilöstömäärälle ja rakennuskannalle. Kaikki vuodet osoittavat alijäämää.
Kirkkohallitukselta odotetaan saatavan verotulojen täydennysavustusta.
Seurakunnassa ei ole suuria tapahtumia lähivuosina.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto

29.11.2017

Kirkkovaltuusto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

Asia

Sivu

7

11

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

8.11.2017
29.11.2017

Asia

Sivu

9
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41 § LAUSUNNON ANTAMINEN KALAJOEN ROVASTIKUNNAN STRATEGIASTA
Kirkkoneuvosto antoi lausuntonsa kokouksessaan 13.9.2017 Kalajoen rovastikunnan
yhteistyön strategiasta.
Lausunnon antaminen pohjautui Haapaveden kirkkoherra Mauno Sorosen työhön Kalajoen
rovastikunnan seurakuntien yhteistyöhankkeiden koordinoijana. Hän kävi vuonna 2016
kaikissa rovastikunnan seurakunnissa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisissä
kokoontumisissa, joissa etsittiin mahdollisia yhteistyömuotoja.
Seurakuntavierailujen keskeisiksi teemoiksi nousivat työntekijäpankki, yhteinen
taloustoimisto, leirikeskusyhteistyö ml. kasvatus ja nuorisotyö, kilpailuttaminen ja
yhteishankinnat, lähetys, kirkonkirjat, diakonia, jumalanpalvelus ja musiikki, viestintä ja
kiinteistöt.
Keväällä 2017 Kalajoen rovastikunnan yhteistyön strategia esiteltiin rovastikuntakokouksessa. Strategiaa esiteltiin myös Kärsämäen kirkkovaltuuston kokouksessa
toukokuussa 2017. Seurakuntien kirkkoneuvostot antoivat strategiasta lausunnon syyskuun
2017 loppuun mennessä.
Lääninrovasti Kari Tiirola oli lähettänyt seurakuntiin uuden lausuntopyynnön. Uusi
lausuntopyyntö oli tullut ajankohtaiseksi, koska
- Oman keskusrekisterin perustamisen lisäksi oli noussut rinnalle vaihtoehto
liittymisestä Kokkolan keskusrekisteriin. Keskusrekisterissä hoidetaan seurakuntien
väestökirjanpito.
- Muutamissa tilaisuuksissa oli noussut esille seurakuntayhtymän perustaminen
Kalajoen rovastikunnan alueelle.
Lääninrovasti Kari Tiirola oli pyytänyt kirkkoneuvostoa käsittelemään uuden
lausuntopyynnön ja viemään lausunnon myös kirkkovaltuuston käsittelyyn.
Kirkkoneuvosto antoi lausuntonsa ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Lausunto on pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto

29.11.2017

Asia

Sivu

9

13

42 § MAHDOLLISET MUUT ASIAT JA KIIREELLISET ASIAT
Päätettiin, että itsenäisyyspäivän 6.12.2017 jumalanpalveluksessa Alpo Lehtola lukee tekstin.
Seppeleen sankarihaudalle laskee Tuomo Pesonen.
Marketta Lapiolahti tiedusteli, onko ensi keväänä mahdollista remontoida Löytöpirtin
kamarin lattiaa. Kyseessä on Frosteruksenkadun puoleinen toinen kamari. Viereisen kamarin
lattia korjattiin viime vuonna. Asia otetaan kirkkoneuvoston käsittelyyn. Koska ensi vuodelle
ei ole määrärahaa, korjaus siirrettäneen vuodelle 2019. Lattian voi remontoida suntio Timo
Littow ja lisäksi voidaan käyttää talkooväkeä.
Tapio Myllymäki kehotti valtuutettuja markkinoimaan seurakuntalaisille ensi vuoden
seurakuntavaaleja. Koska kirkkovaltuuston kokouksia on harvoin, ei kirkkovaltuuston
jäsenyys työllistä liikaa. Ensi vuoden vaaleihin on ehkä tulossa kolme ehdokaslistaa.
Teija Surakka tiedusteli mahdollisuutta vuokrata Raatin peltomaasta nyt viljelemättömät
alueet. Teija ja Timo Surakalla on vuokralla osa Raatin peltomaasta. Asia otetaan
kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Asia

Sivu

Kirkkovaltuusto

29.11.2017
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43 § ILMOITUSASIAT
Sunnuntaina 3.12.2017 on diakonissa Aila Helanderin virkaan siunaaminen messun
yhteydessä. Seurakuntatalolla on tämän jälkeen hänen tulojuhlansa ja samalla diakoni Kaarina
Lehtolan lähtöjuhla.
Keskiviikkona 6.12.2017 on itsenäisyyspäivän messu, sankarihaudoilla käynti ja Kärsämäen
kunnan järjestämä juhla keskuskoululla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto

29.11.2017

44 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS, LOPPHARTAUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. Veisattiin virsi 552.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

Asia

Sivu

11

15

