PÖYTÄKIRJA 4/ 2017
§ 34- 42

Suonenjoen seurakunta
Kirkkovaltuusto

Aika Tiistaina 14.11.2017 klo 18.00 – 19.40
Paikka Seurakuntakoti

Läsnä Tiitinen Ilkka
jäsen/puheenjohtaja
Eeva Arja
jäsen
Husso Leena
jäsen
Hänninen Jouko
jäsen
Järvi Jouko
jäsen
Korhonen Annmarie
jäsen
Kytölä Reijo
jäsen, poissa
Laine Ismo
jäsen
Laine Tarja
jäsen
Lehtonen Anja jäsen
Nuutinen Leila jäsen
Nyyssönen Sirpa
jäsen
Rissanen Tanja jäsen
Rossi Minna
jäsen
Ruotsalainen Olavi
jäsen
Lappalainen Inkeri
jäsen, poissa
Vehviläinen Juha
jäsen
Vehviläinen Pentti
jäsen
Väisänen Marja-Leena jäsen
Airaksinen Elsi varajäsen
Lehikoinen Raija
varajäsen

Muut
saapuvilla
olleet Haapanen Ismo kirkkoherra
Paananen Leena
sihteeri

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Ilkka Tiitinen
puheenjohtaja

Leena Paananen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tarkastusaika ____/___ 2017

Leena Husso

Jouko Järvi
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34 § Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3§:n 1 mom. mukaan kokouksen alussa
pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Tiitinen piti alkuhartauden ja avasi
kokouksen.
35 § Läsnäolijoiden toteaminen
Läsnäolijat todetaan nimenhuudolla.
Suoritettiin nimenhuuto. Reijo Kytölä ilmoitti 2.11. esteestä, varajäsen
Raimo Koponen ilmoitti esteestä 6.11. Seuraava varajäsen Raija
Lehikoinen oli kutsuttu kokoukseen. Inkeri Lappalainen ilmoitti 14.11.
esteestä, varajäsen Elsi Airaksinen oli kutsuttu kokoukseen.
Läsnä 19 valtuuston jäsentä.

36 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla
viikon ajan ennen kokousta. (KJ 8: 5)
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

37 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymässä
järjestyksessä ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin
päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

38 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita
seurakunnan
taloustoimistossa 15. päivänä marraskuuta 2017.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 15.11. – 16.12.2017.
Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Husso ja Jouko Järvi.

39 § Vuoden 2018 tuloveroprosentti
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa
tuloveroprosentin.
Suonenjoen seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuodesta 2017
lähtien ollut 1,65.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 prosenttia.
Päätös: Kirkkovaltuusto vahvisti vuodelle 2018 Suonenjoen seurakunnan
tuloveroprosentiksi 1,65 prosenttia.

40 § Suonenjoen seurakunnan taloudellinen tilanne 30.9.2017 / Liite 1
Kirkkovaltuusto keskusteli seurakunnan taloudellisesta tilanteesta.
Keskustelussa todettiin, että kirkollisverotuotto on ollut merkittävästi
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ennakoitua alhaisempi.
Seurakunnan tuloslaskelma ja tase 30.9.2017 merkittiin tiedoksi.
41 § Tiedoksi
•

•

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 26.10.2017
antanut viranhoitomääräyksen rovasti Ismo Haapaselle hoitaa
Suonenjoen seurakunnan avointa kirkkoherran virkaa ajalla 1.1. –
30.4.2018.
Kirkkovaltuuston jouluateria ja talousarviokokous pidetään
Vanhamäen hyvinvointikeskuksessa 19.12.2017 klo 18.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

42 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta
sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja
seurakunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista
poikkeavassa järjestyksessä tai menee toimivaltaa ulommaksi taikka on
lain vastainen.
Puheenjohtaja jätti valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan ja päätti
kokouksen klo 19.40.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________
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