HAILUODON SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU

Kirkkovaltuuston kokous pidetään – jos Jumala suo – seurakuntasalissa
maanantaina 15. päivänä marraskuuta 2021 klo 18.00.
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Hailuodossa, marraskuun 8. päivänä 2021
Maarit Parrila
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kirkkovaltuuston kokouksen asialista on nähtävänä kirkon ilmoitustaululla 8. –
15.11.2021

HAILUODON SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:

Maanantai 15.11.2021 klo 18.00

Paikka:

Seurakuntasali
Isola, Marja-Liisa
Lepistö, Veli-Pekka
Maikkola, Minna
Parrila, Maarit, puheenjohtaja
Parrila, Ulla
Rantasuo, Kirsi
Rantasuo, Pirkko
Sipilä, Airi
Sipilä, Heli
Tuominen, Elsa
Vähäkangas, Maria-Theresa
Juntunen Timo, sihteeri, kirkkoneuvoston pj
Ilkko Heikki, talousjohtaja, Teams
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Pöytäkirja 4/2021
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KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Asia: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pidettiin alkurukous, jonka jälkeen
toimitettiin nimenhuuto.

30. §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Asia: Kutsu kokoukseen ja asialista ovat olleet nähtävillä 8.11.2021 alkaen.
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

31. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Asia: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Rantasuo ja Heli Sipilä.

32. §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
Asia: KL 25:3 mukaan kirkkovaltuuston tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä
oloaika on 30 päivää.
Esitys: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkon
ilmoitustaululla 16.11 – 15.12.2021 välisen ajan.

Päätös: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä
kirkon ilmoitustaululla 16.11 – 15.12.2021 välisen ajan.

33. §

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asia: Kirkkovaltuuston tulee päättää kokouksen työjärjestyksestä.
Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätettiin hyväksyä asialista kokouksen työjärjestykseksi.

34. §

SEURAKUNNAN KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2022
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 kirkollisveroprosenttia korotettiin 1,75:stä 1,80:aan
verovuodeksi 2020, jonka jälkeen sitä ei ole korotettu. Verotulokehitys on ollut
vakaa eikä veroprosentin korotukselle ole näkyvissä perusteluja. (Liitteet:
seurakunnan taloustoteuma lokakuu 2021 ja verotulojen toteumavertailu
2017- lokakuu 2021.)
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että seurakunnan
kirkollisvero kannetaan vuonna 2022 1,80 %:n mukaan.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti että seurakunnan kirkollisvero kannetaan vuonna 2022 1,80
%:n mukaan.

Muutoksen haku: kirkollisvalitus Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelle
35. §

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA
SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024.
Asia: Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai
seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä
talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi (KJ15 1:1).
Seurakuntatyön teemana on vuonna 2022 ”Historiasta voimaa”. Teeman
mukaisesti painopiste on kirkon vihkimisen 50-vuotisjuhlassa ja vanhan kirkon
rakentamisen 400-vuotisjuhlassa. Pääjuhla on piispantarkastuksen
yhteydessä 13.3.2022. Lisäksi pitkin vuotta kirkkojen historiaa muistetaan
seurakunnan eri toiminnoissa monin tavoin.
Talousnäkymät ovat edelleenkin tiukat. Talousarviossa käyttötalousmenot
kasvavat 6,1 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna mutta vähenevät 0,9 %
vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Talousarvion vuosikate on 8.738 euroa

negatiivinen. Investointeihin on varattu 29.000 euroa, joka koostuu
kiinteistöjen remontoinnista, kuten mm. kirkon kattorakenteiden
huoltokorjauksesta, sakastin remontoinnista ja urkuparven valaistuksen
parantamisesta. Kirkollisverotulojen kehitys on ollut positiivista, seurakunnan
jäsenmäärän vähenemisestä huolimatta. Tuulivoimayhtiö Solarwindin kanssa
solmitun maanvuokrasopimuksen toivotaan parantavan lähivuosina
seurakunnan taloutta vuokratulojen muodossa.
Seurakunnan virat säilytetään nykyisellään. Taloushallinnon palveluja hoitaa
Raahen seurakunnan taloustoimisto. Maksuliikenteen teknisen palvelun,
taloushallinnon raportit ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ylläpitää Kirkon
palvelukeskus. Väestökirjanpito on Oulun aluekeskusrekisterissä.
Seurakunnan toiminnan päätiedotuskanavana toimii Rauhan Tervehdys-lehti,
joka jaetaan seurakuntalaisten koteihin. Seurakunta toimii aktiivisesti myös
verkossa. Työntekijöiden työterveyspalvelu on järjestetty Suomen
Terveystalossa. Vakuutukset ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa.
Liitteenä TA-kirja.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2023-2024.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seurakunnan ja
hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2023-2024.
Muutoksen haku: kirkollisvalitus Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelle
36. §

MUUT ASIAT
Vuoden 2021 kokouspalkkioita varten tulee voimassaoleva verokortti ja
mahdolliset kuluvan vuoden aikana tulleet maksuyhteysmuutokset toimittaa
3.12 mennessä sähköisesti osoitteeseen raahen.taloustoimisto@evl.fi. Mikäli
menettely tuottaa hankaluuksia, voi maksuyhteystiedot ja verokortin toimittaa
Hailuodossa kirkkoherranvirastoon. Kokousmäärät ilmoittaa taloustoimistoon
kirkkoherra.
Merkittiin tiedoksi talouden toteuma lokakuun 2021 loppuun mennessä.

37. §

VALITUSOSOITUKSET
Asia: Puheenjohtaja antaa valitusosoitukset kirkkovaltuuston päätöksistä.
Päätös: Puheenjohtaja antoi valitusosoitukset § 34 ja §35

38. §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.
Maarit Parrila
Puheenjohtaja

Timo Juntunen
sihteeri

Pirkko Rantasuo
pöytäkirjan tarkastaja

Heli Sipilä
pöytäkirjan tarkastaja

