Merikarvian seurakunta
Kirkkovaltuusto
Kauppatie 50
29900 Merikarvia

KOKOUSKUTSU

08.09.2021

Merikarvian seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 16. syyskuuta
2021 klo 18 seurakuntatalolla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
§ 24 (1.) Kokouksen avaus
§ 25 (2.) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 26 (3.) Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pitäminen
§ 27 (4.) Kokouksen työjärjestys
§ 28 (5.) Investointimäärärahan siirto Sankarihautausmaan kunnostukseen
§ 29 (6.) Veroprosentti vuodelle 2022
§ 30 (7.) Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.7.2021
§ 31 (8.) Muut esille tulevat asiat
§ 32 (9.) Ilmoitusasiat
§ 33 (10.) Kokouksen päättäminen

Veli Tiitinen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 17.09. – 8.10.2021välisen ajan.
Kokouskutsu on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 08.09. –
16.09.2021 välisen ajan.
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PÖYTÄKIRJA III/2021
Kokousaika

torstai 16.09.2021 klo 18.00 – 18.45.

Kokouspaikka

Seurakuntatalon iso sali

Läsnä

Broberg Eeva
Hakosalo Lauri
Heikkilä Jorma
Kivilahti Mikko
Koivutalo Eerika
Kuuskeri Pirjo
Laaksonen Heidi
Lounasvaara Tero
Mäkinen Päivi
Peltomäki Karoliina
Ruuhikorpi Milla
Tarkkio Irma
Tiitinen Veli
Tukkikoski Matti
Vastamäki-Ahola Anne

poistui 18.43
poissa

poissa
puheenjohtaja
poissa

Broberg Tom, kirkkoherra
Wallin Soili, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (§ 25 sivu 27).
Asiat

§§ 24 – 33, sivut 27 – 36

Pöytäkirjan tarkastustapa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ja (§ 26 sivu 28).
Pöytäkirjan allekirjoitus
___________
Veli Tiitinen
puheenjohtaja

______________
Soili Wallin
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
_________________
Pirjo Kuuskeri

_________________
Lauri Hakosalo

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
17.09. – 18.10.2021 välisen ajan.
___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2021
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 24 (1.)

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kirkkoherra piti alkuhartauden.

§ 25 (2.)

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku 4 §).
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta ja pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta (KJ 8 luku 5 §).
Kokouskutsu on postitettu 08.09.2021 Kokouskutsu on ollut nähtävillä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 08.09. – 16.09.2021 välisen ajan.
Toimitettiin nimenhuuto, jonka perusteella todettiin, että paikalla on 12 jäsentä.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2021
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 26 (3.)

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pitäminen
Kirkkovaltuuston pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kokouksessa
valittua jäsentä (kirkkovaltuuston työjärjestys).
Tarkastettu pöytäkirja on asetettava seurakunnan ilmoitustaululle vähintään
kolmenkymmenen päivän ajaksi (KL 25 luku 3§).
Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää
1. valita kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi
2. että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.09. – 18.10.2021 välisen ajan.

PÄÄTÖS:
Kirkkovaltuusto päätti
1. valita Pirjo Kuuskerin ja Lauri Hakosalon pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla
ääntenlaskijoiksi
2. että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.09. – 18.10.2021 välisen ajan.

§ 27 (4.)

Kokouksen työjärjestys

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2021
Pöytäkirjanpitäjä

Merikarvian seurakunta
Kirkkovaltuusto
Kauppatie 50
29900 Merikarvia

PÖYTÄKIRJA

16.09.2021

29
________________________________________________________________________________
§ 28 (5.)

Investointimäärärahan siirto sankarihautausmaan kunnostukseen
Kirkkolain 17 : 3 § mukaan seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen arvoa
vastaavasti hoidettuna. Edelleen Kirkkojärjestyksen 17: 13 § mukaan hautausmaan
ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa
kunnioittavalla tavalla.
Seurakunnan sankarihautausmaa on seurakunnan hoidossa. Sankarihauta-alueelle on
tehty kunnostustöitä viimeksi vuonna 2011. Tällöin istutuksia muutettiin,
muistokivirivit suoristettiin ja kivet puhdistettiin, jolloin nimet tulivat paremmin
luettaviksi. Sankarihautausmaan valaistukselle ei tehty muutoksia, ainoastaan
sankarihautausmaan muistomerkki on valaistu. Kuluneiden vuosien aikana
muistokivet ovat taas tummuneet ja ne vaatisivat uudelleen puhdistusta. Muistokivet
liikkuvat routimisen seurauksena eivätkä rivit pysy suorana. Muistokivien perustus
olisi korjattava.
Merikarvialla toimivat yhdistykset Merikarvian Sotaveteraanit, Lions Club
Merikarvia, Merikarvia-Seura ja Merikarvian Reserviupseerikerho ovat lähestyneet
seurakuntaa ja ilmaisseet olevansa kiinnostuneita osallistumaan sankarihautausmaan
kunnostukseen lahjoitusvaroin ja omalla työpanoksellaan. Yhdistysten
yhteyshenkilönä ja projektin vetäjänä on Heikki Moilanen. Merikarvian kunnalta
kysytään myös halukkuutta osallistua hankkeeseen, samoin paikallisilta yrityksiltä.
Yhdistykset esittävät seurakunnalle suunnitelmaa sankarihautausmaan
kunnostamisesta.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.04.2021 35 § myöntänyt yllä mainituille
yhdistyksille luvan suorittaa 1-2 sankarihautarivistön koekunnostus seurakuntatalon
puoleisessa päässä toukokuussa 2021. Kunnostuksessa muistokivet kaivettiin ylös,
jonka jälkeen kivirivistön pohjaa syvennettiin n. 30 cm:n syvyiseksi, jonka pohjalle
laitetaan suodatinkangas ja sora. Kivirivistön alue salaojitetaan. Sora tiivistetään ja
kivet laitetaan takaisin paikoilleen. Koekunnostus on onnistunut hyvin, kivet ovat nyt
samalla korkeudella ja rivi suora. Koekunnostuksesta ei ole syntynyt seurakunnalle
kustannuksia, työ suoritettiin pitkälti vapaaehtoistyönä. Liite 1. Muistokivien
kunnostuksen lisäksi on suunniteltu kynttilälyhtyjä jokaiselle sankarihaudalle.
Yhdistykset ovat asettaneet ajalliseksi tavoitteeksi, että sankarihautausmaan kunnostus
olisi valmis ensi vuonna kaatuneiden muistopäivänä 15.5.2022.
RI Heikki Hakosalo on laatinut sankarihautojen saneeraussuunnitelman ja
kustannusarvion 26.08.2021, liitteet nro 2 - 4. Sen mukaan koko hankkeen
kustannusarvio on 52 800 euroa. Kunnostustyö jatkuu ensi vuonna, joten
kustannukset jakaantuvat kahdelle vuodelle. Hanke toteutetaan osin vapaaehtoistyönä
ja osa materiaaleista saadaan lahjoituksina. Hankkeen rahoittamiseksi organisoidaan
myös kansalaiskeräys. Kustannusarvio hankkeesta esitetään alla ja kustannukset
esitetään tässä vaiheessa bruttomääräisinä.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Kustannusarvio sisältää seuraavat erät, euroa:
• hautakivien kunnostus
21 300
• hautakivirivien pohjien uusiminen 12 500
• kynttilälyhdyt ja kukkavaasit
12 000
• opastaulun uusiminen
2 000
• muut kulut
5 000
Yhteensä
53 800 euroa
Kivien puhdistuksen suorittaa Joel Dyer, joka parhaillaan suorittaa kivialan
ammattitutkintoa. Hän on tutkinut sankarihautausmaan muistokiviä ja testannut eri
menetelmiä työn suorittamiseksi. Kivien tausta hiekkapuhalletaan ja tausta maalataan
harmaalla värillä. Kirjaimet suojataan työn ajaksi. Vaaleamman taustan ansiosta
kirjaimet erottuvat selvemmin. Joel Dyer on tehnyt työt kotonaan, mutta talveksi
ajaksi selvitetään, onko kunnalla mahdollisuutta tarjota lämmintä työtilaa. Liite 5.
Yhdistysten tarkoituksena on hakea ulkopuolista avustusta
sankarihautausmaaprojektiin eri tahoilta. Avustuksesta tullaan
kattamaan myös seurakunnalle projektista aiheutuneita kuluja. Avustusten lisäksi
tullaan avaamaan kansalaiskeräys yhdistysten toimesta, jolloin kuntalaiset ja muut
tahot voivat osallistua sankarihautausmaan kunnostukseen.
Seurakunnan talousarviossa tälle vuodelle ei ole tähän projektiin määrärahoja.
Kustannukset sisältävät työn osuutta, materiaali- ja tarvikehankintoja sekä kuljetuksia.
Avustusten osuutta ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida ja tämän vuoksi
kustannukset esitetään bruttona. Liite 6
Vuoden 2022 talousarviossa huomioidaan sankarihautausmaan kunnostus omana
investointinaan.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se siirtää
investointimäärärahaa kohteelta Uurnahautausmaa kohteelle
Sankarihautausmaan kunnostus 15 000 euroa vuodelle 2021 liitteen 6 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti siirtää investointimäärärahaa kohteelta
Uurnahautausmaa kohteelle Sankarihautausmaan kunnostus 15 000 euroa
vuodelle 2021 liitteen 6 mukaisesti.
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§ 29 (6.)

Veroprosentti vuodelle 2022
Veromenettelystä annetun lain 1558/1995 mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä.
Viime vuoden keväällä alkaneen koronaepidemian pelättiin aluksi vaikuttavan koko
vuoteen huomattavan negatiivisesti. Pahimmalta pudotukselta kuitenkin vältyttiin ja
koko vuoden bruttokansantuotteen muutokseksi kirjattiin - 2,8 %. Valtion tukitoimien
ansiosta suuremmilta vaurioilta vältyttiin, joskin korona-aika vaikutti teollisuuteen ja
palveluntarjoajiin eri tavoin. Tänä vuonna talous on kehittynyt positiivisesti ja
viimeisimmän Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talous kasvaa 2,6 % tänä
vuonna. Ensi vuodelle ennustetaan 2,5 %:n kasvua. Saman ennustelaitoksen mukaan
vienti laski viime vuonna 6,6, %, mutta nousee tänä vuonna 4,5 % ja ensi vuodelle
ennustetaan 4,7 %:n kasvua. Inflaatio oli viime vuonna 0,3 % tämän vuoden
ennusteen ollessa 1,4 % ja vuoden 2022 1,5 %. Työttömyysaste pysyy tänä vuonna
viime vuoden tasolla 7,8 % ja ensi vuonna sen odotetaan laskevan 7,2 %:iin.
Yksityinen kulutus laski viime vuonna 4,9 %. Tälle ja ensi vuodelle ennustetaan 3,5
ja 2,9 %:n kasvua.
Seurakuntien jäsenmäärä on jatkanut alenemistaan, mutta se hidastui viime vuonna.
Vuoden 2021 alusta heinäkuun loppuun kirkon jäsenmäärä on laskenut n. 13 000:lla.
Vastaava vähennys Merikarvian seurakunnassa on 11 jäsentä.
Seurakunnat saavat valtionrahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin v. 2016
alkaen. Merikarvian seurakunta saa valtionrahoitusta vuonna 2021 59 940 euroa. Tällä
summalla korvataan mm. hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Korvauksen
jakoperuste on euroa/kunnan jäsen.
Merikarvian seurakunnan kirkollisverotilitykset kuukausittain (euroa):
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Kirkollisvero

2021

2020

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Yhteensä
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

58 934
51 899
48 439
50 405
53 234
48 601
53 520
34 398
399 429
0
0
0
0

56 116
52 205
45 990
46 134
50 221
45 260
50 747
34 242
380 916
32 119
51 535
46 310
40 150

Yhteensä

399 429

551 030

Alkuvuodesta 2021 kirkollisverokertymä on ollut kuukausittain suurempi kuin viime
vuoden vastaavana ajanjaksona ylityksen ollessa kumulatiivisesti n. 3 – 5 %.
Heinäkuun 2021 loppuun mennessä verokertymä on 4,6 % suurempi kuin viime
vuonna ja euroissa vastaava ero on 18 514. Loppuvuoden verokertymäennusteeseen
vaikuttavat syyskuussa ja loppuvuodesta maksettavat veronpalautukset
henkilöasiakkaille ja yrityksille. Koko vuoden verokertymä saavuttanee viime vuoden
tason.
Kirkkovaltuusto hyväksyi 18.10.2017 § 35 veroprosentin noston 1,9 %:iin.
Veroprosentin muutoksia tehdään pitkällä tähtäyksellä harkiten. Ensi vuoden
talousennusteet eivät poikkea suuremmin tämän vuoden kehityksestä. Tämän pohjalta
ehdotetaan veroprosentti pidettäväksi samana ensi vuonna.
Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi 1,90
prosenttia.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi
1,90 prosenttia.
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§ 30 (7.)

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.7.2021
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteuma tilikauden tulos on tammi-heinäkuulta
alijäämäinen 41 292,29 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 24,2 %, joka vaikuttaa
alijäämäiseen tulokseen. Metsätalouden tuotot ovat tuloutuneet vasta osaksi.
Toimintakulut ovat toteutuneet 57,8 % : sti. Tasaisen kertymän mukainen
toteumaprosentti on 58,3 %. Toimintakulujen eristä palvelujen ostot ylittävät tämän
kertymän, suurimpana eränä tässä on Nuortennimen päärakennuksen vesivahingon
korjaus. Toimintakate on 72,4 %. Kirkollisverotulot ovat toteutuneet yli tasaisen
kertymän tason toteumaprosentin ollessa 64,7. Kirkollisverotuloissa on huomioitava,
että veronpalautukset vähentävät seurakunnan saamaa verotuloa erityisesti elokuussa
ja syyskuussa, jolloin palautuksia maksetaan henkilöasiakkaille. Vuosikate on
negatiivinen 18 457,76 euroa, mikä merkitsee sitä, ettei se kata poistoja lainkaan.
Rahoitusosan toteutuminen on suunniteltua heikompi, koska tulorahoitusta ei kerry
lainkaan vuosikatteen ollessa negatiivinen. Investoinneista on toteutunut 35 %.
Investoinnit on rahoitettu kassavaroilla ja niiden muutos on 92 188,51 euroa
negatiivinen.
Investoinneista on toteutettu Nuortenniemen ruokalarakennuksen korjaus, johon
suunnitellusta rahamäärästä on käytetty 95,6 %. Uurnahautausmaan rakentamiseen on
saatu päätös kirkkohallitukselta kesäkuussa 2021.

Talousarvion seurantaraportit jaetaan oheisina liitteinä:
Liite 7
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso
Liite 8
Taselaskelma
Liite 9
Rahoitusosa toteumavertailu
Liite 10
Investointiosa toteumavertailu
Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto merkitsi talousarvion toteuman tiedoksi.
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§ 31 (8.)

Muut esille tulevat asiat
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§ 32 (9.)

Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston päätökset Liite 11
Kirkkohallituksen virastokollegion päätös DKIR/531/05.01./2021 vahvistaa
Merikarvian kirkkovaltuuston päätös uurnahautausmaan rakentamisesta Liite 12
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§ 33 (10.)

Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja
1. antaa valitusohjeet
2. päättää kokouksen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja antoi
1. antoi valitusohjeet
2. päättää kokouksen klo 18.45.
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