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37 §
ALKUHARTAUS
Aluksi veisattiin virsi 426 ja puheenjohtaja piti alkuhartauden.

38§
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon, jossa totesi yllämainitut läsnäoleviksi.
39 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 18.10.2017.
Se on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 18.10 – 26.11.2017 välisenä aikana.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
40 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, TARKASTUSAIKA JA –PAIKKA
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kaurila ja Elina Keloniemi-Hurttila ja se
tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
41 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuusto päätti, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 26.10 -26.11.2017 viraston aukioloaikoina, nähtävillä olosta
ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 18.10-26.11.2017 julkaistavalla
kuulutuksella.
42 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
43§
PÖYTYÄN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018, ESITYS
VALTUUSTOLLE
(Kirkkoneuvosto 27.9.2017 8/2017 80§)
Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia.
Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymän voi vähentyä jopa yli viisi
prosenttia.(Pöytyä tällä hetkellä miinuksella yli 6%) Oletettua suurempia
vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset
veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden piristyminen
ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Yhteisöveroja tilitetään vielä
vuonna 2017 yhteensä noin 3 miljoonaa euroa – tilitykset päättyvät kokonaan
lokakuussa. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Liitteenä kirkkohallituksen yleiskirjeessä talousarvion valmistelun perusteista,
Pöytyän seurakunnan jäsenmäärän kehitys 31.8 asti sekä tuloslaskelma, tase ja
rahoituslaskelma 31.8.2017.
Henkilöstömenot ovat pysyneet hallinnassa arvioidusti. Vuosikate osoittaa
elokuun lopulla ylijäämää lähes 200.000 euroa. Kokoukseen mennessä on
tiedossa syyskuun verotilitys, joten kokouksessa pystytään esittämään melko
tarkat veroennusteet tälle vuodelle. Selvää on jo tässä vaiheessa, että ne laskevat
viime vuodesta ja alustavan arvion mukaan talousarvioonkin on arvioitu
enemmän kuin verotuloja kertyy.
Yleiskirjeessä mainitaan myös, että valtionrahoitus pysynee ennallaan. Pöytyän
seurakunnan osuus valtionrahoituksesta on 192.000 euroa.
Suomen taloudelle ennustetaan kasvua jo vuodelle 2017, 3% ja kasvun odotetaan
olevan pysyvää mutta maltillista.
Näiden tietojen valossa ja menoja hillitsemällä tuloveroprosentti voitaneen pitää
ennallaan 1,75%
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
veroprosentiksi vuodelle 2018 1,75%

Päätös: Esityksen mukaan.

44 §
ILMOITUSASIAT
Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja aluetyöryhmien jouluateria on Pöytyän
seurakuntatalolla tiistaina 19.joulukuuta klo 18.
Reformaation juhla ensi sunnuntaina Pöytyän kirkossa messu klo 10 ja tämän
jälkeen kahvitilaisuus ja luento uskonpuhdistuksesta Pöytyän seurakuntatalolla

45§
VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.

46 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25
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