SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

2/2012
10.10.2012

Aika

Keskiviikko 10.10.012 klo 19.00 – 19.32

Paikka

Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta

Läsnä

Lauri Kirves
Jarmo Heinonen
Ritva Heinonen
Raimo Honkanen
Hannu Hyttinen
Riitta Jutila
Lea Luts
Eija Nurminen
Anne Salonen
Riia Sattanen
Kaija Suojoki
Marja Virkkunen
Pertti Virolainen

Muut

Petri Tervo
Martti Komu
pöytäkirjanpitäjä
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puheenjohtaja

Anneli Ukkosen varajäsen

Pia Kekkosen varajäsen

kirkkoherra
talouspäällikkö,

Poissa

Pia Kekkonen
Olavi Rantanen
Anneli Ukkonen
Merja Virtanen
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Kirves
Martti Komu
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________
LAILLISUUS JA PÄÄKokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TÖSVALTAISUUS
§ 13
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________
KÄSITELLYT ASIAT
§§ 12 – 19
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään
/
2012

Marja Virkkunen
Pertti Virolainen
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ajalla 17.10. – 18.11.2012
virastopäivinä Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan
toimistotiloissa.
Talouspäällikkö

Tarkistus

2/2012
10.10.2012

Martti Komu

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

§ 12

2/2012
10.10.2012

3( 6 )
___________

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Ehdotus:
Puheenjohtaja Lauri Kirves avaa kokouksen ja kirkkoherra Petri Tervo
pitää alkuhartauden.
Päätös:
Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki emeritus-kirkkoherra Pekka Koiviston
poismenon johdosta.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Petri Tervo piti alkuhartauden.

§ 13

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsut on lähetetty
jäsenille 2.10.2012, jolloin myös kutsu on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle.
Puheenjohtaja esittää:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto ja mikäli yli
puolet jäsenistä on paikalla, kokous todetaan päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 14

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkistajiksi aakkosjärjestyksessä vuorossa Marja
Virkkusen ja Pertti Virolaisen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Marja Virkkunen ja Pertti Virolainen.

§ 15

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja esittää:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkistus

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

Kn 65 §
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POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN
Investointien hankintamenot aktivoidaan taseeseen pysyviin vastaaviin ja ne
kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina
poistoina. Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun
suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee
käyttöomaisuudestaan tilikauden tuloksesta riippumatta. Poistoperusteina on
hankintamenon lisäksi arvioitu taloudellinen pitoaika. Kirkkovaltuusto hyväksyy
suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää taseen pysyviin vastaaviin
aktivoitavien euromääräiset rajat. Suunnitelmapoistot edellyttävät erillistä
käyttöomaisuuskirjanpitoa ja poistojen laskentajärjestelmää.
Poistosuunnitelmaa arvioitaessa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota
rahamäärältään suurimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien oikean
poistoajan ja -menetelmän löytämiseen olennaisuuden periaatetta noudattaen.
Poistoajan pituus vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen ja taseen
osoittamaan taloudelliseen asemaan. Pitkä poistoaika tuottaa paremman
tilikauden tuloksen ja pääoman kuin lyhyt poistoaika. Toisaalta seurakunnan ei
pidä siirtää taloudellisia rasitteita poistojen muodossa tulevina
vuosikymmeninä maksettavaksi pidentämällä tarpeettomasti poistoaikoja.
Epävarmuus taloudellisen tilanteen pysymisestä vahvana ja suuret
investointitarpeet lähitulevaisuudessa puoltavat seurakunnassa lyhyehköjen
poistoaikojen käyttöä. Tilinpäätöksen laatimisohjeen mukaan ”tilikauden tulos
ei anna todellista kuvaa seurakunnan talouden tilasta, jos poistot ovat
toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidemmällä ajanjaksolla huomattavasti
investointeja pienemmät”.
Sysmän seurakunnan nykyinen poistosuunnitelma on ollut käytössä vuodesta
1999. Sysmän seurakunnalla poistoajat ovat olleet suosituksen ylärajoissa ja
jopa pidemmät.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi uuden
poistosuunnitelaman, joka otetaan käyttöön vuoden 2012 tilinpäätöskirjausten
yhteydessä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

§ 16

Kirkkoneuvosto esittää vahvistettavaksi uuden poistosuunnitelaman, joka
otetaan käyttöön vuoden 2012 tilinpäätöskirjausten yhteydessä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

Tarkistus
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TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013
Seurakunnan jäsenten tulee osallistua varojen hankkimiseen, joita tarvitaan
seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston
vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan
menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin Tuloveroprosentti vahvistetaan
lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Sysmän seurakunnan kokonaisäyrit ansiotuloista ja yhteisöäyrit:
Verovuosi kokonaisäyrit
ansiotuloista

yhteisöäyrit kasvu %

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

43.969
63.849
124.947
139.467
110.329
81.111
98.587
108.120
100.000
100.000

604.000
615.574
613.323
654.278
711.649
677.139
643.765
632.107
630.000
630.000

-0,51
+1,4
-0,37
+6,67
+ 8,7
-4,85
-3,76
-1,5

-3,69
+45,1
+96,00
+ 11,6
-20,00
-26,48
+ 21,08
+ 9,00

Seurakunnan on ilmoitettava verohallitukselle talousarviovuonna
sovellettavaveroprosentti viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17.
päivänä. Veroprosentti joudutaan päättämään ennakolta arvioiden mukaan.
Veroprosenttia ei voida ilmoittamisen jälkeen muuttaa.
Talouspäällikkö esittää:
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle veroprosentin vahvistamista 1,75
prosentiksi vuonna 2013.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
§ 17
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi Sysmän
seurakunnan
tuloveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2013.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

Tarkistus

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
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ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut

19 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja esittää:
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.32

Tarkistus

