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Aika:  2.10.2019 klo 18.00 – 19.10 
 
Paikka:  Someron seurakuntakeskus, sali 1 
 
Läsnä:  Eronen Raija   valtuutettu 
  Haho Eevi   valtuutettu 
  Hakamäki Raila  valtuutettu 
  Hyytiäinen Petteri  valtuutettu 
  Iivonen Jorma  varavaltuutettu 
  Känkänen Petri  valtuutettu 
  Kärki Hanna-Liisa  valtuutettu 
  Lehtinen Riitta  valtuutettu 
  Manni Markku  valtuutettu  

Merivirta Pirjo  valtuutettu 
Mettovaara Elina  valtuutettu 
Mäki-Teeri Markku  valtuutettu 

  Noki Katja   valtuutettu 
Pettersson Juho  valtuutettu 
Roto Colette   valtuutettu 
Salonen Tuula  valtuutettu 
Valve Ismo   valtuutettu 
Varjus Jutta   valtuutettu 
Vasama-Kakko Kaisa  valtuutettu 
Veikkola Heikki  valtuutettu 
Virtanen Minna  valtuutettu 

   
Poissa:  Aaltonen Marketta  valtuutettu 
  Lankinen Anu  valtuutettu 
  Lauren Leena   valtuutettu 
    
        
Muut osallistujat: Knuutila Jaakko  kirkkoherra 
  Parviainen Kirsi  sihteeri 
        
Asiat:  26 – 33 § 
 
Allekirjoitukset: 
 
  Juho Pettersson  Kirsi Parviainen 
  puheenjohtaja  sihteeri  
  
     
Tarkastus:  Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
 
  Somerolla 2.10.2019 
 
 
  Petteri Hyytiäinen  Petri Känkänen 
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26  § 
KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon 
ajan ennen kokousta (KJ 8:5, 2 mom.). 

 
 Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on 

liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. 
 
 Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, 

kirkkovaltuuston voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu 
kokouskutsussa (KJ 8:5, 3 mom.). 

 
 Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, 

toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (työjärj. 8:2 mom.). 
Kokouskutsu, käsiteltävien asioiden luettelo ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston 
jäsenille 25.9.2019.  

 
 Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut 25.9. – 2.10.2019 välisen ajan nähtävillä 

seurakunnan virallisella ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-
sivuilla. 

 
 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

saapuvilla (KL 7:4, 1 mom.). 
 
 Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan 

nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous 
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (työjärj. 3:1-2 mom.). 

  
 ESITYS: Kirkkovaltuuston kokous todetaan 
  1) laillisesti koolle kutsutuksi 
  2) päätösvaltaiseksi. 
 

PÄÄTÖS: Ennen kokouksen alkua Turun keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto ja 
keskusrekisterin hoitaja Salla Tenkanen kertoivat alueellisen 
keskusrekisterihankkeen nykytilasta. 

 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti 

alkuhartauden ja laulettiin virsi 498. 
 
 Nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 20/23 valtuutettua ja 1 

varavaltuutettu. 
 
 Lankinen oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän I ensimmäinen varavaltuutettu 

Iivonen oli paikalla. 
 
 Lauren oli ilmoittanut esteestä. Ilmoitus tuli samana, joten varajäsentä 

enää ehditty kutsua. 
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 Aaltonen ei ollut ilmoittanut esteestä, joten varajäsentä ei ollut kutsuttu. 
 
  
 1-2) Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi 
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27 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO 
 Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 

allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.).  
 
 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. 
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää 
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa 
kokouksessa. (työjärj. 4:1-2) 

 
 Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja 

yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista 
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä 
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun viranomaisen 
pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen 
tarpeelliseksi.  

 Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston 
pöytäkirja. 

 
 Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai 

valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3) 
 
 Mikäli tarkastuksessa noudatetaan entiseen tapaan aakkosjärjestystä, 

tarkastusvuorossa ovat Petteri Hyytiäinen ja Petri Känkänen. 
 

ESITYS:  Kirkkovaltuusto päättää 
 
 1) valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös 

ääntenlaskijoina.   
      

2) että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 2.10.2019 
kirkkoherranvirastossa. 

 
3) että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla 3.10.2019 alkaen.  
 
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa   
25.9.- 2.11.2019.      

    
PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös 

ääntenlaskijoina, valittiin Petteri Hyytiäinen ja Petri Känkänen. 
 
 2-3) Esityksen mukaisesti. 
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28 § 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 
 Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, 

jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn 
pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. (työjärj. 9:1-2) 

 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

 järjestyksessä. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.  
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29 § 
TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 
 
 Kn 18.9.2019 § 84: 
 Kirkkolain 15 luvun 2 § 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. 

Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. 
  

Kirkollisverokertymään vaikuttavat kirkollisveroprosentin, seurakunnan jäsenmäärän ja 
jäsenten veronmaksukyvyn eli ansiotulojen määrän lisäksi yleisen taloudellisen tilanteen 
kehittyminen.  

 
Verohallinnosta saatu Someron seurakuntaa koskeva ennakkotieto verovuoden 2018 
kirkollisverosta, 1.596.803,00 euroa, osoittaa nousua 0,7 % vuoteen 2017 verrattuna. 
 
Kirkollisveron kassatilitykset Somerolla ovat vähentyneet viime vuoteen verrattuna 
(elokuun lopun tilanne) 6,4 %. Valtiorahoituksen määrä on vähentynyt 3,2 % edellisestä 
vuodesta. Kokonaisverokertymä on vähentynyt 6,2 % eli noin 82.200 euroa. Vuoden 
2019 talousarvioon arvioitiin verotulojen kokonaiskassakertymäksi 1.809.000 euroa.   
 
Tulorekisterin myötä henkilöasiakkaiden verotus on siirtynyt joustavaan valmistumiseen 
ja verotus valmistuu eri verovelvollisilla eri aikaan. Tämä aiheuttaa sen, että 
kirkollisveron kassatilitykset eivät ole suoraan verrannollisia edellisvuoden lukuihin. 
 
Seurakunnan jäsenmäärä oli heinäkuun lopussa 7190, jäsenmäärä on laskenut vuoden 
alusta lukien 54 jäsenellä (kastetut 25, kuolleet 70, seurakuntaan liittyneet 12, 
seurakunnasta eronneet 15, muuttoliike -6) 

 
 

Verotulojen kehitys viime vuosilta: 
 
  kirkollisvero 1,65 % 
 2013 1.660.066 € (+0,8%)  133.361 € (-0,6%) 
 2014 1.667.646 € (+0,5%)  150.128 € (+12,6%) 
 2015 1.636.666 € (-1,9%)  141.395 € (+2,0%) 
 2016 1.642.557 € (+0,4%)  179.376 € (valtionrahoitus) 
 2017 1.583.703 € (-3,6%)  177.309 € (valtionrahoitus) 
verohall: 2018 1.596.803 € (+0,7%)  175.511 € (valtionrahoitus) 
tal.arvio: 2019 1.640.000 €   169.800 € (valtionrahoitus) 
tilitysarvio: 2019 1.604.000 €    169.872 € (valtionrahoitus) 
 

 
 
 LAVA: Tuloveroprosentin vahvistamisella luodaan puitteet kaikelle seurakunnassa 
tapahtuvalle työlle. Mikäli veroprosentti pidetään samalla tasolla kuin aikaisempina 
vuosina, seurakunnassa voidaan ylläpitää lapsityössä olemassa olevia toimintoja.   
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ESITYS tp:  Kirkkovaltuustolle esitetään vahvistettavaksi vuoden 2020 
 tuloveroprosentiksi 1,65 %. 

 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 

 
 

 Kv 2.10.2019 § 29 
 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto vahvistaa vuodelle 2020 tuloveroprosentiksi 1,65. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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30 § 
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 
 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavaa: 
 

1) talousarvion toteutuma 1.1. – 31.8.2019 (tuloslaskelma, tase ja 
rahoituslaskelma esityslistan liite 1) 
 

2) piispantarkastuksen ohjelma (esityslistan liite 2) 
 

3) hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit 
 

4) kirkkovaltuuston kokous ke 11.12.2019 klo 19.15 vanhalla 
seurakuntatalolla. Kokouskahvit klo 19.00 alkaen. 
 

 
 
 PÄÄTÖS: 1-4) Esitys hyväksyttiin. 
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31 § 
MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 Muita asioita ei ollut. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



SOMERON SEURAKUNTA   ESITYSLISTA/ 3/2019 48 
Kirkkovaltuusto   PÖYTÄKIRJA 
    2.10.2019 
 
 
 
 
 

ptk.tark. ______          ptk.tark. ______ 

32  § 
VALITUSOSOITUS  
  
 ESITYS: Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen 

 mukaisesti. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä 
nro 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 § 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
 PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 
 
 
  Kokouksen päätteeksi muistettiin lokakuussa merkkipäiväänsä viettävää 

 Petteri Hyytiäistä. 
   

 
 
 


