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Seurakunnanvaltuuston I ylimääräinen kokous 2022
Aika

Torstaina 10.2.2022 klo 18:00.

Paikka

Helsingin seurakunnan seurakuntasali, Unioninkatu 39 sisäpiha
Koronatilanteesta johtuen yleisölle varataan mahdollisuus seurata kokousta
Teams-linkin välityksellä.

Läsnä

1 §

Bergenstad Jonas, kirkkoherran sijainen
Bly Ritva, 1. varapuheenjohtaja
Brodkin Jefim, puheenjohtaja
Brodkin Leena
Juntunen Pertti
Karpin Miika
Kilpinen Kim
Kontkanen Mika
Lampinen Marina
Lappalainen Anatoli, 2. varapuheenjohtaja
Lindström Anja
Murto Risto
Palola Elina
Pelkonen Markku
Penttonen Soili
Saarinen Ulla
Soraniva Anna
Stenberg Andreas
Tamminen Elise
Virolainen Joonas
Väisänen Iryna
Jalonen Lasarus, johdon sihteeri

Kokouksen avaus

Päätös

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 27.1.2022
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
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 § Keskustelu Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmasta 2021-25 ja sen
täytäntöönpanosta seurakunnassa
Esittelijä: Elina Palola
Päätösesitys: merkitään tiedoksi.
Päätös

6 § Aloite valtuuston toimikunnasta kirkon strategian seuraamiseksi
Seurakunnanneuvosto päätti kokouksessaan 9.12.2021 lähettää aloitteen
jatkovalmisteluun. Neuvosto päätti 13.1.2022 kokouksessaan hylätä aloitteen.
Päätökseen kirjattiin, että johtoryhmä raportoi valtuustolle vuosittain kirkon
tavoite- ja toimintasuunnitelman toteutumisesta seurakunnan toiminnassa ja
päätöksenteossa.
Esittelijä: kirkkoherra
Päätösesitys: Merkitään neuvoston 13.1.2022 tekemä päätös tiedoksi.
Päätös

7 § Valtuustoaloite seurakunnan luottamushenkilöiden, johtoryhmän ja
työntekijöiden yhteistyön toimivuuden selvittämiseksi ja
parantamiseksi (liitteet)
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Seurakunnanneuvosto käsitteli aloitetta 13.1.2021 kokouksessaan ja päätti
äänestyksen jälkeen, että aloitteen mukainen toimikunta perustetaan ja siihen
valitaan henkilöt aloitteen mukaisesti, kuultuaan valtuuston mielipidettä ensin.
Esittelijä: kirkkoherra
Päätösesitys: Seurakunnanvaltuusto lähettää asian neuvostolle toimeenpanoa
varten.
Päätös

8 § Seurakunnanneuvoston jäsenen valinta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Seurakunnanvaltuusto myöntää eron seurakunnanvaltuuston jäsenelle (OrtL 51 §).
Jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, on hänet valinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi (OrtKJ 76 §).

Satu Eronen on esittänyt eronpyyntönsä seurakunnanneuvostosta valtuuston
puheenjohtajalle 16.12.2021.
Esittelijä: valtuuston puheenjohtaja
Päätösesitys: Valtuusto myöntää Eroselle eron ja valitsee uuden neuvoston
jäsenen.
Päätös

9 § Ahveniston kirkon isännöitsijän valitseminen
Jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, on hänet valinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi (OrtKJ 76 §).

Ahveniston kirkon isännöitsijä Toni Rasilainen ei osallistu enää seurakunnan
toimintaan. Pyhäkkötiimi ehdottaa Ahveniston kirkon uudeksi isännöitsijäksi
Kirsi Backmannia, joka on valmis ottamaan tehtävän vastaan. Neuvosto
13.1.2022 kokouksessaan lähetti asian valtuuston käsittelyn.
Esittelijä: valtuuston puheenjohtaja
Päätösesitys: Valtuusto valitsee uuden isännöitsijän Ahveniston kirkolle.
Päätös

10 § 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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11 § Muut asiat
12 § Ilmoitusasiat
Kiinteistölautakunnan lausunto kirkollishallitukselle koskien kategoria 3 ja 4
kiinteistöjä. Seurakunnanneuvosto päätti 13.1.2022 lähettää lausunnon kirkollishallitukselle (liite).

13 § Valtuuston vuoden 2022 kokoukset
Valtuuston vuoden 2022 I lakisääteinen kokous (tilinpäätöskokous) on torstaina 19.5.2022 klo 17:00.
Valtuuston vuoden 2022 II lakisääteinen kokous (budjettikokous) on torstaina
10.11.2022 klo 17:00.

14 § Kokouksen päättäminen
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