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Aika

Torstai 4.11.2021 klo 17.30

Paikka

Seurakuntatalo, Ylipääntie 11, 91980 Lumijoki

3/2021

ASIALISTA: asiat 1 – 8 (19 § - 26 §)
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Veroprosentin määrääminen vuodelle 2022
6. Muut mahdolliset asiat
7. Tiedoksi
8. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
19 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KV:

Puheenjohtaja Seppo Pietilä avasi kokouksen.

20 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Kokouskutsu on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 27.10.2021 lähtien, sekä samana
päivänä lähetetty valtuutetuille ja kirkkoneuvoston puheenjohtajille. Kokouskutsuun on liitetty tieto, että
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa pe 5.11.2021 kuukauden ajan
(KL 25 luku 3 §).
Esitys:

Nimenhuudon jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV:

Pidettiin nimenhuuto. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

21 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Mika Litola ja Anne
Meskus.

KV:

Esko Oksa ja Henna Ollakka esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

22 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KV:

Esitys hyväksyttiin.
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23 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
asia 5
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9/2021 4.11.2021 § 95 käsitellyt Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentin
määräämistä vuodelle 2022 talousjohtaja Heikki Ilkon esittelemänä:
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan
vuoden 2016 alussa ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille
lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella.
Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Lisäksi väestökirjanpitotehtävien kehittämiseen käytetään näitä
varoja.
Lumijoen seurakunnan osalta valtion rahoitus on noin 39.000 euroa.
Lumijoen seurakunnan verotulojen kertymä tammi-syyskuussa 2021 on 323.860.000 euroa. Verotulot ovat
edellisvuoden samaan ajanjaksoon nähden kasvaneet noin 4,1 prosenttia. Kaikkien seurakuntien verotulot
ovat kasvaneet tammi-syyskuun aikana edellisvuoteen nähden noin 4,0 prosenttia.
Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 % ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,7 %.
Taloudellinen tilanne on vaihdellut voimakkaasti COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. Talous
oli jo nousemassa kesällä 2020, mutta tilanne paheni taas syksyllä.
BKT lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella
neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden
2020 ajankohtaan verrattuna 7,5 % saavuttaen jo kesäkuussa koropandemiaa edeltäneen tason.
Inflaation arvellaan olevan vuonna 2021 noin 1,2-2 %. Vuoden 2021 kuluttajahinnat nousisivat noin 1,2-1,7
%. Ansiotuloihin odotetaan noin 2,5 % kasvua.
Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 19.800 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 3.400
vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli elokuun lopussa liki 1.300, mikä on 2.100
vähemmän kuin vuosi sitten.
Työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,6 %, mikä on 2,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi
sitten. Koko maassa työttömyysaste on 10,7 %.
Lumijoen työttömyysprosentti oli elokuussa 7,3 % (v.2020 12,6 %, v.2019 8,0 %).
Lumijoen elinkeinoelämän perustan, maatalouden, näkymät ovat koko Pohjois-Pohjanmaalla haastavat.
Edellisen satokauden kuivuuden seurauksena monella kotieläintilalla on jouduttu turvautumaan
ostorehuun, mikä lisää tuotantokustannuksia. Maataloudessa on kuitenkin tehty runsaita investointeja
erityisesti maidon- ja naudanlihantuotannon modernisoinnissa ja tuotannon kasvattamisessa. (TEM)
Vuoden 2020 lopussa Lumijoella oli 1.796 seurakuntalaista. Jäsenmäärä on pysynyt samalla tasolla.
Ennusteiden mukaan Lumijoen asukasluku laskee myös tulevaisuudessa.
Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä väestö on vähentynyt 30 henkilöllä.
Lumijoen seurakunnan väestökehitys:
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Väkiluku 1857 1883 1905 1918 1901 1896
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Lumijoen seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt tasaisena viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Tältä osin verotulojen väheneminen ei johdu ainakaan jäsenmäärän vähennyksestä.
Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Uusista sopimuksista ei ole
vielä tietoa, mutta talousarvioon on arveltu 1,5 prosentin palkankorotukset.
Muutoin palkan korotuksista tai muista maksujen muutoksista ei ole vielä tietoa.
Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin
suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.
Lumijoen seurakunnalle verotuloja on tullut syyskuun loppuun mennessä 323.860 euroa (9.tilitystä), mikä
on 76,5 % (tasainen tulo 75 %) talousarviossa arvioiduista kokovuoden verotuloista.
Verotulot tulevat vielä tasoittumaan loppuvuonna, kun edellisvuosien oikaisut peritään elo-marraskuun
verotuloista.
Lumijoen verotulojen kehitys vuosina 2014-2021
2014
2015
2016
2017
Kirkollisverotulo 405.486 410.822 400.175 422.312
Yhteisövero
26.314
28.955
4.144
-101
Valtion osuus
40.560
40.481
Verotulot yhteensä 431.800 439.777 444.879 462.692
Muutos
+ 1,85%
+ 1,16%
+4%

2018
407.305

2019
2020
422.809 400.130

9/2021
323.860

40.927
39.636
39.639
448.232 462.445 439.766
- 3,13 % + 3,1 %
- 4,0 %

32.980
356.760
+ 4,0 %

Vuoden 2021 talousarvion verotulot ovat 416.000 euroa valtion osuus 39.000 euroa eli kokonaisuudessaan
455.000 euroa.
Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä.
Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan
mahdollisimman tarkasti.
Vuoden 2022 talousarvion pohjaksi voitaisiin määrätä 1,95 %:n tuloveroprosentti eli veroprosentti
pidetäisiin entisellään. Tällöin verotuloja vuoden 2022 talousarvioon arvioidaan siis kertyvän noin 416.000
euroa.
Lisäksi seurakunta saa noin 39.000 euroa valtion osuutta.
Esitys (kirkkoneuvosto):

Kirkkovaltuusto päättää
vuodelle 2022 1,95 %.

KV:

Esitys hyväksyttiin.
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24 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 6
KV:

1. Ehdotus Lumijoella kulkevan luontoreitin merkitsemistä pyhiinvaellusreitiksi. Asiasta
keskusteltiin ja sitä pidettiin kehittämisen arvoisena ajatuksena. Työryhmä päätettiin perustaa
tätä asiaa miettimään: Heikki Laurila, Jouni Kurkela ja Aira Aspegren. Työryhmä saa kutsua
työryhmään lisää henkilöitä.
2. Ison kirkon joulukuusen valaisemisesta noussut toivetta seurakuntalaisissa. Asiasta
keskusteltiin. Työryhmä Sisko Sutela, Hannu Vanhala ja viranhaltijat miettivät kuusen
valaistuksen mahdollisuuksia.
3. Hautausmaan valaistus puutteellista uuden lisäalueen puolella. Asia selvitetään.

25 §
TIEDOKSI
asia 7
KV:

Ei tiedotettavia asioita

26 §
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 8
Esitys:

Kirkkovaltuusto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KV:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.12.
Laulettiin iltavirsi 600: 2,4,5
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