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Allekirjoitukset:
______________________
Outi Hacklin
puheenjohtaja

______________________
Kirsi Pelkonen
sihteeri

______________________
Heikki Vesanen
pöytäkirjantarkastaja

______________________
Pirjo Harstinen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 23.10.-24.11.2020 kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina.

Todistaa

Koskella Tl 25.11.2020

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Kirsi Pelkonen, sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

13 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8:5, 1-2 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 jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee
valtuuston käytettävissä olla esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista
ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi.
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, elleivät erityiset syyt ole
esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään viikkoa ennen valtuuston kokousta.
KJ 8:6 Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.
KJ 8:5,3 Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen
korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa.
KL 10:1,6 Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.
Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei
kuitenkaan tarvitse valmistella.
KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Kokouskutsu ja esityslista on 13.10.2020 lähetetty jäsenille ja laitettu esille
seurakunnan ilmoitustaululle sekä 13.10.2020 seurakunnan nettisivuille.
Kokouksessa on puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä ja yksi varajäsen.

Päätösehdotus:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Heikki Vesanen ja Pirjo Harstinen. Pöytäkirja on tarkastettavissa
22.10.2020 klo 12 jälkeen Kosken Tl kirkkoherranvirastossa.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.

15 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösehdotus:
Hyväksytään kokouskutsu kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.

16 §

KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2021
Kirkollisverosta määrätään Kirkkolain 15 luvun toisessa pykälässä.
”Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi
tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella.”
Kirkkovaltuuston tulee päättää seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti vuosittain
17.11. mennessä.
Kirkollisverokertymään vaikuttavat kirkollisveroprosentin lisäksi seurakunnan
jäsenmäärä ja jäsenten ansiotulojen määrä sekä yleisen taloudellisen tilanteen
kehittyminen. Verotulojen ennustaminen on tänä vuonna erityisen haastavaa
koronaviruspandemiasta johtuen. Verotulokertymä tammi-syyskuulta 2020 on 3,16
% pienempi kuin edellisenä vuotena. Tosin verouudistuksen myötä
henkilöasiakkaiden verotus valmistuu eri aikoina ja pidemmällä aikajaksolla, joten
kirkollisverotilitykset eivät ole suoraan verrannollisia aikaisempaan vuoteen.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri
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Lapsivaikutusten arviointi:
Kirkollisveroprosentin vahvistamisella luodaan puitteet kaikelle seurakunnassa
tapahtuvalle työlle. Seurakunnan lapsityötä pystytään pitämään samalla tasolla kuin
aikaisempina vuosina, mikäli veroprosentti pidetään entisellään.
Päätösehdotus / kirkkoneuvosto 30.9.2020 § 95:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa Martinkosken seurakunnan
vuoden 2021 kirkollisveroprosentiksi 1,9.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.
Valitusoikeus (KL 24:4)

17 §

HAUTAPAIKKAMAKSUT VUODELLE 2021
Hautaustoimilaki velvoittaa evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ylläpitämään
yleisiä hautausmaita. Seurakunta on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan
vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan
alueella. Seurakunta voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen
liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla
samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista (Kirkkolaki 17:9).

Päätösehdotus / kirkkoneuvosto 30.9.2020 § 96:

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa hautapaikkamaksut
vuodelle 2021:
Oman srk:n
tai kunnan
jäsen

Muun srk:n
jäsen

Ulkopaikkakuntal.
srk:aan kuulumaton

Hautapaikka 20 v.
Sotaveteraaneille 20 v. hautapaikka on maksuton.

180 €

240 €

300 €

Hautapaikan jatkolunastus /vuosi

9€

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri
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Hautapaikan avaus ja peitto

350 €

Uurnahautapaikka 20 v.
Muistolehtopaikka

60 €
-

Uurnapaikan avaus ja peitto

80 €

Muistolehdon laatta ja kiinnitys

110 €

Vainajan säilytystilan vuokra/vrk,
maksua ei peritä Martinkosken srk:n jäseniltä
eikä omiin hautausmaihin haudattavilta

20 €

5

80 €

100 €

Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.
Valitusoikeus (KL 24:4)

18 §

ILMOITUSASIAT
Merkittiin tiedoksi kirkkoherran ja kappalaisen virkavapaista ja sijaisuuksista annetut
päätökset.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen (liite 2) ja päätti kokouksen klo 18.32.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, sihteeri

