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Seurakunnanvaltuuston I lakisääteinen kokous 2021 

 
Aika 20.5.2021 

Klo 17:00 
 

Paikka Teams-kokous. Yleisö pääsee seuraamaan kokousta edeltä ilmoitettavan in-
ternet-linkin välityksellä. 
 
 

Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutsuttuna 
 
 

Brodkin Jefim, puheenjohtaja 
Brodkin Leena 
Heporauta Katri 
Juntunen Pertti  
Karpin Miika 
Kilpinen Kim 
Kontkanen Mika 
Lampinen Marina, 2. varapuheenjohtaja 
Lappalainen Anatoli, 1. varapuheenjohtaja 
Lindström Anja 
Murto Risto 
Palola Elina 
Pelkonen Markku 
Penttonen Soili 
Saarinen Ulla 
Salminen Markku, kirkkoherra 
Soraniva Anna 
Stenberg Andreas 
Tamminen Elise 
Tchervinskij Anna 
Virolainen Joonas 
Väisänen Iryna 
Jalonen Lasarus, johdon sihteeri 
 
 
Bergenstad Jonas, pohjoisen alueen esimies 
Mendes Kristiina, hallintopäällikkö 
 
 

  

1  §  Kokouksen avaus 

 
Päätös  
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2  §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
OrtL 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet jäsenistä. Valtuuston 
työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava 
seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.  

 Kokouskutsu on toimitettu 6.5.2021 
 

Päätös  
 

3  §  Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
KJ 91 §:n mukaan seurakunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa 
pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat 
valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan 
ja –paikan. Pääsääntöisesti pöytäkirjantarkastajille esitetään tarkastettavaksi sihteerin ja puheenjohtajan / 
puheenjohtajien allekirjoittama pöytäkirja, ellei se käytännön syistä ole mahdotonta. (Valtuuston työjärjestys 11 
§ 3 momentti). Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

Päätös  
 

4  §  Esityslistan hyväksyminen 
Valtuuston toimikauden ensimmäinen kokous on pidettävä viimeistään tammikuun 31 päivänä. Kokouksessa 
valtuuston on valittava valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, tilintarkastajat, luottamushenkilöiden 
edustaja hiippakuntaneuvostoon, seurakunnanneuvoston määräaikaiset jäsenet sekä kappelineuvoston, 
vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkon ja rukoushuoneiden isännöitsijät (KJ 89 § 3 
mom). 

Päätös            
 

5  §  Esitys pyhäkkökeskeisestä seurakunnasta 
Helsingin seurakunnanvaltuusto teki 14,1,2021 kauden ensimmäisessä 
kokouksessaan valtuustoaloitteen pyhäkkökeskeisen toimintamallin 
kehittämisestä. Seurakunnan johtoryhmä aloitti isä Jonas Bergenstadin johdolla 
asian valmistelun ja kartoitustyön tekemisen yhdessä seurakunnan 
pyhäkköpapiston kanssa. Seurakunnanneuvosto päätti 22.4.2021 kokouksessaan 
esittää valtuustolle hyväksyttäväksi pyhäkkötiimien perustamisen toimessa olevien 
pappien työn tueksi rovasti Mikael Sundkvistin ja pastori Jonas Bergenstadin 
valmistelemien raporttien pohjalta (liitteet). 

 

Esittelijä: Jonas Bergenstad 
 

Päätösesitys: Valtuusto päättää, että seurakuntaan perustetaan pyhäkkötiimit 
valmisteltujen raporttien pohjalta. 

     
Päätös   
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6  §  Esitys aloitteeseen kiinteistörahaston perustamisesta (esittelyliite) 
Valtuuston tämän kauden ensimmäisessä kokouksessa 14.1.2021 tehtiin 
valtuustoaloite kiinteistörahaston perustamisesta. Neuvosto käsitteli aloitetta 
kokouksessaan 18.3.2021 ja päätti lähettää asian valtuuston käsiteltäväksi samalla 
esittäen, ettei erillistä kiinteistörahastoa perusteta, vaan seurakunnassa jo olemassa 
olevaa Nordea Capital Corporate -sijoitussuunnitelmaa käytetään varallisuuden 
keräämiseksi tuleviin kiinteistökorjauksiin ja investointeihin.  

 

Esittelijä: hallintopäällikkö 
 
Päätösesitys: Valtuusto päättää neuvoston valmistelun pohjalta, ettei erillistä 
kiinteistörahastoa ole syytä perustaa. Jo olemassa olevaa Nordea Capital Corporate 
-sijoitussuunnitelmaa käytetään varallisuuden keräämiseksi tulevaisuuden 
kiinteistökorjauksiin ja investointeihin. 

 
Päätös  

 
 

7  §  Vuoden 2020 Helsingin seurakunnan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen hyväksyminen (liitteet)        
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vuo-
sikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075) 

 Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään Helsingin seurakunnan vuoden 2020 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Neuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 
22.4.2021. 
 
Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö 

 

 Päätösesitys: valtuusto hyväksyy seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen.  

   
Päätös  

 

8  §  Vuoden 2020 Hämeenlinnan seurakunnan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen hyväksyminen (liitteet) 
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vuo-
sikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075) 

 Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään Hämeenlinnan seurakunnan vuoden 
2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Neuvosto käsitteli asiaa 
kokouksessaan 22.4.2021. 
 
Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö 
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 Päätösesitys: valtuusto hyväksyy Hämeenlinnan seurakunnan vuoden 2020 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.  

   
Päätös  

 

9  §  Vuoden 2020 Lahden seurakunnan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen hyväksyminen (liitteet) 
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vuo-
sikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075) 

 Helsingin seurakunnanneuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään Lahden 
seurakunnanneuvoston 3.12.2020 / § 6 päätöksen purkaa Lahden seurakunnan 
pääoman verontasausrahasto ja Harjukatu 5 peruskorjausrahasto siirtäen näiden 
pääoman sen edellisten tilikausien yli-/alijäämään ja pyytää valtuustoa 
hyväksymään Lahden seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen. Neuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 22.4.2021. 
 
Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö 

 

 Päätösesitys: valtuusto hyväksyy Lahden seurakunnan verontasaus- ja 
peruskorjausrahastojen purkamisen ja näiden pääoman siirtämisen Lahden 
seurakunnan edellisten tilikausien yli-/alijäämään, sekä hyväksyy Lahden 
seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.  

   
Päätös  

 

10  §  Sammeli Pamilon muistorahaston ja Alexander Marschanin rahaston 
vuoden 2020 tilinpäätösten hyväksyminen (liitteet) 
Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään vuoden 2020 tilinpäätökset. Neuvosto on 
käsitellyt asiaa kokouksessaan 22.4.2021. 

 

Esittelijä: kirkkoherra 
 

Päätösesitys: valtuusto hyväksyy vuoden 2020 Sammeli Pamilon muistorahaston ja 
Alexander Marschanin rahaston tilinpäätökset. 

 

Päätös  
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11  §  Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien 2020 
vuosikertomusten ja tilipäätösten sekä Helsingin seurakunnan 
erillisrahastojen vuoden 2020 tilinpäätöksien vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vastuuvapauden 
myöntämisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075) 
 

Esittelijä: hallintopäällikkö 
 
Päätösesitys:  valtuusto vahvistaa Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien 
2020 vuosikertomukset ja tilinpäätökset sekä Helsingin seurakunnan 
erillisrahastojen vuoden 2020 tilinpäätökset ja myöntää vastuuvapauden 
tilivelvollisille. 
  

Päätös  

 

12  §  Aloitteet 
Jos seurakunnanvaltuuston jäsen haluaa asian valtuuston käsiteltäväksi, hänen on KJ 90 §:n mukaan tehtävä 
siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se 
seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi. 

 

13  §  Muut asiat 
 

14  §  Ilmoitusasiat 
• Valtuustoaloite johtosäännön ja työjärjestyksen päivityksestä 

• Seurakuntalaisten kontaktointiasia  

 

15  §  Valtuuston vuoden 2021 kokoukset 

Valtuuston vuoden 2021 II lakisääteinen kokous (budjettikokous) on torstaina 

7.10.2021 klo 17.  

16  §  Kokouksen päättäminen  


