HAILUODON SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 6/2022

AIKA:
PAIKKA:

Keskiviikko 28.9.2022 klo 18.30
Seurakuntasali

LÄSNÄ:

Juntunen Timo, puheenjohtaja
Parrila Ulla, varapuheenjohtaja
Ketola Markku, jäsen
Lepistö Veli-Pekka, jäsen
Rantasuo Pirkko, jäsen
Sipilä Heli, jäsen
Vähämetsä Arto, jäsen
Parrila Maarit, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Ilkko Heikki, talousjohtaja, Teams

48 §

KOKOUKSEN AVAUS

(x)
(x)
(-)
(-)
(x)
(x)
(- )
(x)
(x)

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pidettiin alkuhartaus.
49 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätetään kokouksen laillisuudesta ja
päätösvaltaisuudesta.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

50 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Esitys: Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Rantasuo ja Heli Sipilä.

51 §

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään kokouksen asialista.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

52 §

SEURAKUNNAN KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2023
Asia: Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan ja
seurakuntayhtymän tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus
tehdään myös silloin, kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta.
Kirkollisveroprosentti on verovuosikohtainen.
Hailuodon seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2020 1,80.
Veroprosentin korotus on yksi mahdollinen keino helpottaa tulevien vuosien
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taloustilannetta, jota tulevat rasittamaan todennäköisesti mittavat kirkon
remonttikulut. Toisaalta, Hailuodon kirkollisveron volyymi on pieni ja
korotuksesta saatavaa hyötyä on pohdittava suhteessa korotuksen
aiheuttamiin reaktioihin, etenkin nykyisessä maailmantilanteessa.
Talousjohtaja Heikki Ilkko esittelee kokouksessa tarkemmat taloustilanteen
näkymät.
Esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee vuoden 2023 kirkollisveroprosentista ja
tekee esityksen kirkkovaltuustolle.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle että vuoden 2023
kirkollisvero kannetaan 1,80 % mukaan eli pidetään ennallaan.
Muutoksenhakukielto: valmisteluasia
53 §

ARKKULIINAYRITYS PEACEFULIN TARJOUS
Asia: Arkkuliinayritys Peaceful tarjoaa Hailuodon seurakunnalle
mahdollisuutta hankkia persoonallinen arkkuliinamallisto seurakunnan
käyttöön. Taustatietoa yrityksestä ja arkkuliinojen ideasta on sivustolla
www.peaceful.fi. Yrityksen luotolaistaustainen osakas, Anna Karvosenoja
lähettää ennen kokousta uusimman esitteen ja tarjouksen.
Esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee arkkuliinayritys Peacefulin tarjouksesta.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti hankkia Peaceful-yrityksen arkkuliinoja
Hailuodon seurakunnan käyttöön.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
54 §

MUUT ASIAT
Päivittynyttä infoa kiinteistöasioista. Kirkon kuparipeltikaton tarkastuksessa
todettiin että kattorakenteet näyttävät olevan kunnossa. Kuparipellin
kiinnitykset ovat ongelma ja niihin on etsittävä ratkaisu. Havainto ohjaa
tulevaa hankesuunnittelua.

55 §

VALITUSOSOITUKSET JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Asia: Puheenjohtaja antaa valitusosoitukset kirkkoneuvoston päätöksistä.
Kirkkoneuvoston tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pitoaika on 2 viikkoa.
Päätös: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen §53. Kirkkoneuvoston
tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä ilmoitustaululla 29.9 – 12.10 välisen
ajan.

56 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.
Timo Juntunen
puheenjohtaja
Pirkko Rantasuo
pöytäkirjan tarkastaja

Heli Sipilä
pöytäkirjan tarkastaja

