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Seurakunnanvaltuuston II lakisääteinen kokous 2021
Aika

11.11.2021 klo 17:00

Paikka

Seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha

Läsnä

Bly Ritva
Brodkin Jefim, puheenjohtaja
Brodkin Leena
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
Virolainen Joonas
Väisänen Iryna
Jalonen Lasarus, johdon sihteeri

Kutsuttuna

Mendes Kristiina, hallintopäällikkö

1 §
2 §

Kokouksen avaus
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 lähetetty 28.10.2021.

Päätös:
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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

Päätös:

5 §

Hautojen hintojen, hoitomaksujen ja hautaukseen liittyvien
maksujen vahvistaminen vuodeksi 2022 (liitteet)
Neuvosto käsitteli asian kokouksessaan 21.10.2021 ja esittää valtuustolle, että hautojen
hintoja ja hoitomaksuja korotetaan 2 %:n verran vuoden 2021 tasosta.
Esittelijä: hallintopäällikkö
Päätösesitys: valtuusto vahvistaa hautojen hintojen ja hoitomaksujen 2 %:n
korotuksen vuodelle 2022.

Päätös:

6 §

Veroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2022
Neuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 21.10.2021 ja neuvosto esittää valtuustolle, että
veroprosentti (1,8%) säilyy vuoden 2021 tasolla.
Esittelijä: hallintopäällikkö
Päätösesitys: Valtuusto vahvistaa veroprosentiksi 1,8 vuodelle 2022.

Päätös:

7 §

Seurakunnan toiminnan- ja taloudensuunnitelma (TTS) vuosille
2022-2024 (liitteet)
Neuvosto käsitteli seurakunnan toiminnan- ja taloudensuunnitelmaa kokouksessaan
21.10.2021 ja lähettää sen korjauksin edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
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Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö
Päätösesitys: valtuusto hyväksyy seurakunnan toiminnan- ja taloudensuunnitelman
vuosille 2022–2024.
Päätös:

8 §

Seurakunnan vuoden 2022 tekemisen suunnitelmat (liite)
Neuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2022 tekemisen suunnitelmia kokouksessaan
21.10.2021 ja lähettää ne korjauksin edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö
Päätösesitys: valtuusto hyväksyy vuoden 2022 tekemisen suunnitelmat.

Päätös:

9 §

Seurakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys (liite)
Neuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2022 talousarvioesitystä kokouksessaan
21.10.2021 ja lähettää sen korjauksin valtuustolle hyväksyttäväksi.
Seurakunnanneuvosto on sitoutunut valtuuston säästötavoitteisiin, sekä toivoo
voivansa edetä kiinteistöselvitysasiassa päätöksentekoon mahdollisimman pian.
Esittelijä: hallintopäällikkö
Päätösesitys: valtuusto hyväksyy seurakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022.

Päätös:

10 §

Valtuuston puheenjohtajan ja yhden tai useamman
varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2022
Seurakunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Hiippakunnan piispa vahvistaa
valtuuston puheenjohtajan vaalin. Valtuusto valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Puheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden (KJ 81 §).

Esittelijä: kirkkoherra
Päätös:

11 §

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.
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12 §
13 §
14 §

Muut asiat
Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen
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