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Mahdollisesta esteestä kokoukseen osallistumiselle ilmoitus puheenjohtajalle puh. 0400-376756, sihteerille puh. 044-7284621 tai taloustoimistoon puh. 017-2884620.

HUOM. KOKOUSPAIKKA
Kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo 17.30.
Kokouksen jälkeen mahdollisuus tutustua Vuorelan kirkon uusittuihin tiloihin.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.10.–28.11.2016 viraston aukioloaikoina.

PUHEENJOHTAJA
Tapio Markkanen

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 18.10.201628.11.2016.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta

PÖYTÄKIRJA

Kirkkovaltuusto
Nro

Sivu

3 / 2016

Kokousaika

26.10.2016 klo 18.00 – 18.30

Kokouspaikka

Vuorelan kirkkosali

Saapuvilla olleet

Jäsenet
Ahonen Ilkka
Eskola Suvi
Heikkinen Päivi
Jauhiainen Ossi
Joutsenoja Pekka
Jäppinen Eeva
Kajan Ritva
Kasurinen Janne
Katainen Lauri
Kerkola Riitta
Kiiski Pekka
Koivisto Markus
Kolehmainen Jari
Korhonen Leena
Korhonen Tarja
Kraft Beatrice
Lehtola Saara
Markkanen Jukka

1

Markkanen Tapio
Niemelä Anne
Ojala Pirjo
Puustinen Kyllikki
Ruuskanen Riitta
Sihvonen Helena
Venäläinen Ritva
Villman Kirsti
Väätäinen Liisa
Varajäsenet
Heikkinen Hanna
Hiltunen Päivi

Yhteensä
Muut saapuvilla olleet ja
läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

/27 jäsentä

Laitanen Seppo, kirkkoherra
Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri

§§ 17 - 26

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Tapio Markkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 26.10.2016

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jukka Markkanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Anne Niemelä

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.10.-28.11.2016.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

26.10.2016

17 §

Sivu 2

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra Seppo Laitanen toimittaa alkuhartauden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Seppo Laitanen toimitti alkuhartauden.

18 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen
käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja
kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialuetteloineen ja kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille 17.10.2016. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus
pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 18.10.2016.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidettävän alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon ja toteaa sen jälkeen onko kokous laillisesti koolle kutsuttu
ja päätösvaltainen.
Todettiin, että esteen kokoukseen osallistumiselle olivat ilmoittaneet Ilkka Ahonen, Ossi Jauhiainen, Ritva Kajan ja Pirjo Ojala. Varajäseninä kokoukseen kutsutut Hanna Heikkinen ja Päivi Hiltunen huomioidaan nimenhuudossa.
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 25 jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

26.10.2016

19 §

Sivu 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen
4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirja
on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen.
Kirkkovaltuusto päätti 14.1.2015 käyttää pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä. Tarkastusvuorossa ovat Jukka Markkanen ja Anne Niemelä.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

20 §

Kirkkovaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Markkasen ja Anne Niemelän,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esittelylistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin päätä, kirkkovaltuustolle esittelylistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

26.10.2016

21 §

Sivu 4

MUUTOSTALOUSARVION NRO 1 VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016

Kirkkoneuvosto
17.2.2016 § 14
Kirkkovaltuusto vahvisti vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2016
talousarvion kokouksessaan 10.12.2015. Suunnitelmissa ei ehditty huomioimaan Tarinan entiseen sairaalaan syksyllä 2015 sijoitettujen turvapaikanhakijoiden seurakunnan toiminnalle aiheuttamia vaikutuksia. Seurakunta on kuitenkin eri työalojen yhteistyönä ollut aktiivisesti auttamassa
ja tukemassa turvapaikanhakijoiden kotouttamista. Turvapaikkakeskuksen organisointivastuu on
Setlementti Puijolalla, joka saa valtiolta korvauksen aiheutuvista kustannuksista. Seurakunnalla
ei ole mahdollisuutta saada korvausta turvapaikanhakijoille järjestämästään toiminnasta.
Seurakunnan eri työalojen kesken on laadittu liitteen 1 mukainen ehdotus seurakunnan toimintalinjauksesta maahanmuuttotyön suhteen ja toiminnasta vuodelle 2016 aiheutuvista kustannuksista
sekä eri työntekijöiden ajankäytöstä maahanmuuttotyöhön. Tavoitteena on tukea erityisesti Tarinassa tapahtuvaa vapaaehtoistyötä ja sen lisäksi muuttaa seurakunnan työntekijöiden toiminnallista panostusta pääasiassa omissa tiloissa tai muuten omassa toiminnassa tapahtuvaksi. Kielen
oppimisen ja muun kotoutumisen myötä on mahdollista saada turvapaikanhakijoita mukaan seurakunnan omissa tiloissa tapahtuviin normaaleihin toimintoihin. Lisäksi varaudutaan tarvittaessa
järjestämään yhteistyössä paikkakunnan seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa joitakin turvapaikanhakijoille suunnattuja tapahtumia.
Seurakunnan taloussäännön 5 §:n mukaan määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita
koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin.
Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.
Muutostalousarvioehdotuksessa maahanmuuttajatyön tuotot ja kulut on ehdotettu sijoitettavaksi
diakoniarahaston tulosyksikölle. Toiminnan kustannukset ilman henkilöstökuluja on arvioitu olevan 7.400 euroa, joista 2.100 euroa katettaisiin maksutuotoilla ja loput diakoniarahastosta. Järjestettävien ateriapalveluiden vuoksi toiminnalla on vaikutusta myös keittiötoimen talousarvioon.
Muutostalousarvio vaikuttaa talousarvion käyttötalousosaan ja tuloslaskelmaosaan, mutta sillä ei
ole vaikutusta tilikauden 2016 arvioituun tulokseen. Henkilöstökulut sisältyvät eri tehtäväalueille
jo vahvistettuihin talousarvioihin eikä uutta henkilökuntaa toiminnan vuoksi ole ehdotettu palkattavaksi. Laskennallisesti eri työntekijöiden turvapaikkatyöhön käyttämä aika merkitsee 38.000 euron kustannusta vuositasolla.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 §:n mukaan talousarvion muutoksesta päättää sen hyväksynyt viranomainen.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan maahanmuuttotyötä koskevan toimintasuunnitelman 20162018 ja muutostalousarvion 2016 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------Kirkkovaltuusto
26.10.2016 § 21 Liite 1.
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan maahanmuuttotyötä koskevan toimintasuunnitelman
2016-2018 ja muutostalousarvion 2016.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

26.10.2016

22 §

Sivu 5

MUUTOSTALOUSARVION NRO 2 VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016

Kirkkoneuvosto
21.9.2016 § 75
Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden
2016 talousarvion kokouksessaan 10.12.2015. Kirkkoneuvosto on 17.2.2016 esittänyt kirkkovaltuustolle 7.400 euron suuruisen muutostalousarvion maahanmuuttotyötä varten. Toimintavuoden
aikana on tullut esille muutamia välttämättömiä hankintatarpeita, joihin ei ole vahvistetussa talousarviossa varauduttu. Virsikirjauudistuksen vuoksi kirkkoon, seurakuntatalolle ja Vuorelan srk-keskukselle on tarpeen hankkia yhteensä 700 uutta virsikirjaa (12.000 e), musiikkityö on hankkinut
Vuorelan srk-keskukselle uusia soittimia (3.500 e) ja Ruokoniemen leirikeskuksella on jätevedenpuhdistamon ja rikosilmoitinjärjestelmän rikkoutumiset aiheuttaneet arvioitua suuremmat kunnossapitokustannukset (7.500 e). Käyttötalouden osalta toimintakuluissa lisämäärärahan tarve on
23.000 euroa. Käyttötalouden tuottoarvio ylittyy Vuorelan srk-keskuksen osalta kunnalta liikennealueen käytöstä saadun 4.600 euron korvauksen vuoksi. Käyttötalouden osalta voidaan alentaa
arvioitua vuotuisten poistojen määrää 80.000 eurolla, koska Vuorelan kirkon remontin poistolaskenta aloitettiin puoli vuotta arvioitua myöhemmin. Muutosten jälkeen tilikauden arvioitu tulos paranisi 61.600 eurolla ja tilivuoden arvioitu alijäämä olisi 360.000 euroa. Muutostalousarviossa on
mahdollistaa pienentää myös muutamiin investointikohteisiin varattua määrärahaa kustannusten
jäätyä arvioitu pienemmäksi. Määrärahoja voidaan alentaa yhteensä 157.000 euroa. Muutosten
jälkeen rahavarojen nettokäyttö pienenee rahoituslaskelmassa 138.600 eurolla.
Seurakunnan taloussäännön 5 §:n mukaan määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita
koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin.
Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Em. määrärahojen ja tuloarvion muutoksilla ei ole vaikutusta vahvistettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Esityslistan liitteenä 1 on esitys muutostalousarvioksi 2/2016. Esitys sisältää ne talousarvion osat joihin
muutos vaikuttaa.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 §:n mukaan talousarvion muutoksesta päättää sen hyväksynyt viranomainen.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan muutostalousarvion 2/2016 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------Kirkkovaltuusto
26.10.2106 § 22 Liite 2.
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan muutostalousarvion 2/2016.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

26.10.2016

23 §

Sivu 6

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017

Kirkkoneuvosto
27.7.2016 § 63
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2017 tuloveroprosentin
suuruus tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään 17.11.2016.
Kesäkuun loppuun mennessä seurakunnille on tilitetty kirkollisveroja vastaava määrä kuin edellisvuonna. Siilinjärven seurakunnan osalta kirkollisverotulot kuitenkin vähenivät vastaavana aikana
0,6 %. Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan Siilinjärven kunnallisveron määrä vuonna 2016
kasvaa 0,8 %. Tämä ennakoisi seurakunnan kirkollisverotuloihin vähennystä vuodelle 2016 noin
1,5-2 %. Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2017 Siilinjärven kunnallisverotilitykset kasvaisivat 2,1 %. Siihen suhteutettuna seurakunnan kirkollisverotilitykset jäisivät vuonna 2016 noin 1 %
edellisvuotta pienemmiksi. Ennusteissa on lisäksi huomioitava alkukesästä hyväksytty kilpailukykysopimus, joka leikkaa lomarahoja 30 %:lla. Tämä alentaa hieman toimintakuluja, mutta toisaalta
alentaa myös verotulokertymiä.
Kertyneiden verotulojen perusteella vuodelle 2016 asetettua verotulotavoitetta voidaan käyttää
kirkollisveron osalta ennusteiden pohjana. Yhteisöverotusoikeus on poistunut vuoden 2016 alusta
ja tilalle on tullut kuluttajahintaindeksiin sidottu valtionkorvausjärjestelmä. Yhteisöveroja tilitetään
seurakunnalle aiemmilta vuosilta pieniä määriä vuoteen 2018 saakka.
Tuotto- ja kulukehitys 2015-2017

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Kirkollisverotulot
Yhteisöverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskustannukset ja
keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja –kulut
Vuosikate
Satunnaiset tuotot
Poistot
Tilikauden tulos

2015Tp
628.153
-3.994.664
-3.366.511
3.319.444
451.639

2016Ta
663.300
- 3.974.400
- 3.311.100
3.230.000
50.000
423.700

2017E
658.700
-3.863.700
-3.205.000
3.200.000
10.000
430.000

Muutos%
- 0,7
- 2,8
- 3,2
- 0,9
- 80,0
1,5

-348.093
207.632
264.111
23.572
-343.093
-55.410

- 400.000
51.600
44.200

-401.000
36.800
70.800

0,2
- 28,7
60,2

- 468.200
- 424.000

- 454.000
- 383.200

- 3,0
- 10,5

Nykyisen tuloverotuloprosentin perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan talousarviovuoden kuluja vaan tilikauden tulos vuonna 2017 tulee jäämään selvästi alijäämäiseksi.
Tuloveroprosentissa vajaus on noin 0,15 prosenttiyksikköä eli laskennallisen tuloveroprosentin pitäisi olla 1,40, jotta päästäisiin nollatulokseen. Veroprosentin korottamiseen ei kuitenkaan vielä
vuonna 2017 ole tarvetta vaan ennakoitu alijäämä on katettavissa edellisvuosien ylijäämillä. Jatkossa tuloveroprosentin korotusta on vakavasti harkittava talouden tasapainottamiseksi.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,25.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

26.10.2016

Sivu 7

Kirkkovaltuusto
26.10.2016 § 23
Kirkkoneuvoston
päätösesitys

Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,25.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

24 §

ITÄ-SUOMEN IT-ALUEYHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA LAUSUNTO JOHTOKUNNAN
JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMISESTA

Kirkkoneuvosto
12.10.2016 § 86 Itä-Suomen IT-alueyhteistyön (IITA) johtokunta on 10.6.2016 päättänyt esittää sopijaseurakuntien
kirkkovaltuustojen/yhteisten kirkkovaltuustojen hyväksyttäväksi muutoksia seurakunnissa aiemmin hyväksyttyyn yhteistyösopimukseen sekä pyytänyt lausuntoa yhteistyösopimuksen liitteenä
olevaan johtokunnan johtosääntöön ehdotetuista muutoksista.
Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt aiemman sopimuksen 16.12.2009. IITAn
johtokunnan esitys uudeksi yhteistyösopimukseksi ja johtokunnan johtosäännöksi on liitteenä 2.
Esityksen vasemmassa palstassa on nykyinen sopimus ja oikeassa ehdotus uudeksi sopimukseksi ja johtosäännöksi.
Yhteistyösopimuksessa keskeiset muutokset koskevat määräenemmistösäännöksen purkamista
johtokunnan johtosäännön mahdollisissa muutostilanteissa sekä hankintavaltuuksien ja kustannusten jakamisen määrittelyä. Seurakuntaliitosten johdosta sopijaseurakuntien määrässä on
aiempaa pienempi. Johtokunnan jäsenmäärää on esitetty lisättäväksi yhdellä, lisäpaikka annettaisiin Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymälle. Sopimustekstiä on myös muutoinkin päivitetty ja
stilisoitu. Johtokunnan johtosäännön osalta muutokset liittyvät pitkälti yhteistyösopimuksen muutoksiin.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen IT-alueyhteistyötä koskevan sopimuksen IITAN johtokunnan ehdotuksen mukaisena ja toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole
huomautettava johtokunnan johtosäännön muutosehdotukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy Itä-Suomen IT-alueyhteistyötä koskevan sopimuksen IITAN johtokunnan ehdotuksen mukaisena ja toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettava johtokunnan johtosäännön muutosehdotukseen.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.
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Sivu 8

ILMOITUSASIAT
Talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-31.8.2016 vertailtuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja vuoteen 2015 on liitteenä 4. Elokuun lopussa tulos oli 41.236 euroa ylijäämäinen, kun
edellisvuonna vastaavaan aikaan ylijäämä oli 238.176 euroa. Toteutuman perusteella on arvioitavissa, että vuoden 2016 kokonaistulos tulee olemaan noin 300.000 euroa alijäämäinen eli noin
60.000 euroa arvioitua parempi. Kirkollisverotulot olivat elokuun lopussa 0,8 % edellisvuoden
vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Vuodelle 2016 asetettu verotulotavoite näyttäisi toteutuvan.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto merkitsee talousarviototeutuman ajalta 1.1.-31.8.2016 tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

