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Seurakuntatalo

Läsnä

Frosti-Nenonen, Sirpa
Hammaren, Terho
Hanhisalo, Jorma
Hänninen, Jyrki
Ijäs, Esko
Kortelainen, Anja
Lehtinen, Leila
Leppänen, Kari
Liimatta, Juhani
Luukkonen, Taija
Pyykkö, Leila
Saukkonen, Pertti
Sikiö, Niina
Tarkiainen, Leena
Tella, Esko
Tiilikainen, Maija
Toiviainen, Vesa
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klo 18.00 – 18.35

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Henttonen, Mirja
puheenjohtaja, jäsen
Haakana, Leena
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Häkkinen-Paananen, Kaisa talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Poissa

Hellsten, Jaana
Siitonen, Jouko
Nevalainen, Risto
Vuorela, Anni
Sikiö, Niina

syy: koulueste
syy: este
syy: este
syy: kokouseste
syy: ?

§ 22
KOKOUKSEN AVAUS
Kvalt
Kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen.
Avauksen jälkeen kirkkoherra Leena Haakana piti alkuhartauden.

§ 23
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
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Todettiin, että kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 5.9.2017 ja pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 5.9.2017 –
19.9.2017.
Suoritettiin nimenhuuto, jonka jälkeen kokous todettaneen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

§ 24
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Kvalt
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Toiviainen ja
Sirpa Frosti-Nenonen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen seurakuntatalolla.
§ 25
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kvalt
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

ALLEKIRJOITUKSET

Mirja Henttonen
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Seurakuntatalolla 19.9.2017

Sirpa Frosti-Nenonen
pöytäkirjantarkastaja
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Vesa Toiviainen
pöytäkirjantarkastaja
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§ 26
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018
Kneuv § 64 22.8.2017
Kirkkolain 15. luvun mukaisesti seurakunnan jäsenten tulee osallistua
niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävän toteuttamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän
talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin ja se vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Tuloveroprosentti vuonna 2017 on 1,75 %

Talousp

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistettaisiin 1,75 %.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

Kvalt

Päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

§ 27
VANHAN VIRASTOTALON KOHTALO
Kneuv § 66 22.8.2017
Vanhan virastotalon vuokralaiset ovat irtisanoneet vuokrasopimuksen ja
kirkkoneuvosto kävi hautausmaan katselmuksen yhteydessä tutustumassa rakennuksen nykykuntoon. Rakennus todettaneen vuokralaisten jäljiltä huonokuntoiseksi ja rakennukseen tulisi pintaremontin lisäksi lähitulevaisuudessa isompia remonttitarpeita. Näin ollen rakennuksen purkaminen on varteenotettava vaihtoehto. Toisaalta rakennuksen purkamiskustannukset ovat useita kymmeniä tuhansia, sillä rakennuksessa on todettu olevan asbestia. Vanhan kirkkoherranviraston määräalueelle on
kaavoitettu kolme rivitalotonttia. Ruokolahdella myynnissä olevien rivitalotonttien arvo on noin 20 000 euroa. Näin ollen olettaa voi, että purkamiskustannukset ja tonttien myynnistä saadut tuotot ovat lähes yhtä
suuret. Tällöin voi olla kannattavaa yrittää saada kyseinen alue myydyksi rakennuksineen.
Talousp

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
a) seurakunta myy vanhan kirkkoherraviraston määräalueen rakennuksineen (kaavoitettu kolmelle rivitalotontille),
b) kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvoston tehtäväksi valmistella
kiinteistön myyntiä,
c) myyntisopimus tuodaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

Kvalt

Päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

§ 28
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kvalt
Kirkkolain 25 luvun 3 § mukaisesti kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään valituksen tekemiselle
varatun ajan eli 30 päivää.
Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.9.- 20.10.2017

§ 29
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kvalt
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.35.
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