SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, tiistaina 1. lokakuuta 2019 kello 18.00.
Kokouksen asialista:
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirastossa,
Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 2.10.–2.11.2019
Savonlinnassa 20. päivänä syyskuuta 2019

Juho Tiainen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika
Paikka

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA 4/2019

Tiistaina 1. lokakuuta 2019 kello 18.00–19.37
Seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17

51. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa
pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuusto:
Kokous aloitettiin kirkkoherra Sammeli Juntusen pitämällä alkuhartaudella, jonka
jälkeen puheenjohtaja Juho Tiainen avasi kokouksen.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 31 valtuutettua tai varajäsentä.
52. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1–2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu on nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
sekä Savonlinnan seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen
kokousta. Kokouskutsu on ollut ilmoitustaululla 20. päivästä syyskuuta 2019 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston
jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti 24. päivänä syyskuuta 2019.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla enemmän
kuin 16 jäsentä (KL 7:4 §).
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
53. §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään
järjestykseen ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
54. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että
pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa
kokouksessa.
Käytännöllisistä syistä tarkastaminen on suoritettu jäsenten toimesta. Tarkastajat on valittu
vuorotellen kirkkovaltuutettujen nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Aniitta Kaskinen ja Martti Konsti.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen
tiistaina 1. päivänä lokakuuta 2019.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan
kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti
nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 2.10.–2.11.2019.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Aniitta Kaskinen ja Martti Konstin.
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherran-viraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
20. päivänä toukokuuta 2019 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 2.10.–2.11.2019.
Kirkkovaltuusto:
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Aniitta Kaskinen ja Martti Konstin.
2) totesi, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherran-viraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
20. päivänä toukokuuta 2019 sekä
3) totesi, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 2.10.–2.11.2019.
55. §
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
Valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044-7768024
Kirkkolain 15. luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella.
Tuloveroprosentin arvion perusteeksi tulee ottaa ansiotason, työllisen työvoiman ja
jäsenmäärän muutokset.
Vuoden 2015 tilinpäätös vuodelta oli ylijäämäinen 568.461,62 euroa. Vuoden 2016
tilinpäätös osoitti alijäämää 458.296,36 euroa ja vuoden 2017 alijäämä oli 81.984,32 euroa.
Vuoden 2018 tilikauden alijäämä on 556.018,26 euroa.
KJ 15 luvun 2§:n mukaan Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden

________/________

suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden
ajanjakson aikana.
Seurakunnalla on taseessa vuoden 2018 alijäämän kattamisen jälkeen edellisten tilikausien
ylijäämää 2.093.681,13 euroa.
Seurakuntaliitosten jälkeen seurakunta on joutunut sopeuttamaan talouttaan.
Henkilöstöstrategiassa on linjattu henkilöstöön liittyvät toimenpiteet.
Henkilöstöä on vähennetty ja vähennetään luontaisen poistuman kautta.
Henkilöstömenoihin on jo saatu merkittäviä säästöjä.
Vuonna 2018 päivitettiin seurakunnan kiinteistöstrategia ja laadittiin
investointisuunnitelma viidelle vuodelle.
Seurakunnan tuloveroprosentti on tänäkin vuonna ollut 1,50.
Vuoden 2018 tilinpäätöksen verotulokertymän pohjalta veroprosentin
noston laskennallinen vaikutus olisi:
+0,05 %
+0,10 %
+0,25 %
+0,50 %

n. 200.000 euroa
n. 400.000 euroa
n. 990.000 euroa
n. 2.000.000 euroa

Edellä mainituissa luvuissa ei ole huomioitu väestönmuutosta.
Kuten kirkkohallituksen yleiskirjeessä ja KJ 15, 2 §:ssä on todettu, seurakunnan tulojen ja
menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä
tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä
katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai
alijäämä.
Talousarviovuosi 2019 on 4. alijäämäinen tilivuosi. Savonlinnan seurakunta on vuoden
2013 alusta käynyt läpi useamman seurakunnan liitoksen sekä vuoden 2016 alusta
Rantasalmen seurakunnan liitoksen. Seurakunnalle on muodostunut aivan uusi, laaja
toimintaympäristö.
Liitosten jälkeen seurakunnalle on laadittu henkilöstöstrategia, kiinteistöstrategia ja
kuluvana vuonna investointisuunnitelma vuosille 2019–2023.
Talousarvio suunnitelmavuosille 2020–2021 on laadittu siten, että siinä on otettu huomioon
kaikki henkilöstöstrategian henkilöstövähennykset sekä lisäksi laskettu verotuloarvio
veroprosentin 1,65 mukaan. Näillä keinoilla vuoden 2020 tilikauden tulos saataisiin
positiiviseksi.
Talouden tasapainottamiseksi on tehty laskelmia useammalla eri vaihtoehdolla.
Vaihtoehto, jossa kirkollisveroprosentti olisi 1,60 ja lisäksi tehtäisiin muita
toimenpiteitä, saataisiin talous tasapainoon talousarvion 2020.
ESIMERKKILASKELMA KIRKOLLISVERON KOROTUKSEN
VAIKUTUKSESTA SEURAKUNTALAISELLE:
tulot
(kunta/

kirkollisvero 1,50%

kirkollisvero 1,60%

erotus/
vuosi

erotus/
kk

kirkollisvero 1,75

15.000
20.000
25.000
30.000
35.000

225,00
300,00
375,00
450,00
525,00

240,00
320,00
400,00
480,00
560,00

15,00
20,00
25,00
30,00
35,00

1,25
1,67
2,08
2,50
2,92

262,50
350,00
437,50
525,00
612,50

________/________

40.000
45.000
50.000

600,00
675,00
750,00

640,00
720,00
800,00

40,00
45,00
50,00

3,33
3,75
4,17

700,00
787,50
875,00

Huom. Taulukossa esitetyt esimerkkitulot ovat nettotuloja eli niistä on jo tehty
kunnallisverotuksessa saatavat vähennykset.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi
1,60 % vuonna 2020.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunnan
veroprosentti on 1,60 % vuonna 2020.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi 1,60 % vuonna
2020.
56. §
MUUT ASIAT
Keskustelua metsäasioista.
Seurakuntalaisen terveiset luonnonsuojelusta hautausmailla.
Kokouskutsujen ja esityslistojen saavuttavuus, siirtyminen sähköisiin kutsuihin ja
paperittomiin kokouksiin.
Seurakuntauutisten kohderyhmät ja sisältö.
Keskusteltiin Hyvinvointimessuille osallistumisesta.
Varajäsenten kutsuminen.
Työryhmien perustaminen.
Puheenjohtajan kiitokset Hirvaslahden kappelin talkoolaisille.
Leipä-ravintola 23.12., valmius valtuuston jäsenillä tulla talkoisiin, ellei
Kapustaukoille sovi.
Hirvaslahden kappelin vihkiminen pe 4.10. klo 17, piispa Seppo Häkkinen.
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien
vaalien ehdokaslistat.
57. §
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvoston ohjesääntö (kirkkovaltuusto 28.5.2019) on vahvistettu
tuomiokapitulissa 6.8.2019.
Tuomiokapituli puoltaa päätöksessään 6.8.2019 Ahvionniemen määräalan
myyntipäätöksen (kirkkovaltuusto 28.5.2019) vahvistamista kirkkohallituksessa.
Vahvistettu kirkkohallituksessa 29.8.2019.
Tuomiokapituli on asettanut kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston
jäsenten vaalin vaalilautakunnan – esityslistan liite 1
Luottamushenkilöiden neuvottelupäivään 5.10. Mikkeliin ilmoittautunut / ilmoitettu 7
henkilöä. Sovitaan kyydeistä.

58. §
VALITUSOSOITUS
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 valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka on lain vastainen.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen
valitusosoituksen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.
59. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.37.

Puheenjohtaja

Juho Tiainen
Juho Tiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Tuula Kosonen
Tuula Kosonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 1. päivänä lokakuuta 2019
Aniitta Kaskinen
Aniitta Kaskinen

Martti Konsti
Martti Konsti

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
2.10.–2.11.2019
Todistaa;
Savonlinnassa ___. päivänä marraskuuta 2019
Tuula Kosonen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

