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Seurakunnanvaltuuston I sääntömääräinen kokous 2022
Aika

Torstaina 19.5.2022 klo 17:30.

Paikka

Espoon Pyhän Herman Alaskalaisen kirkko

Läsnä

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
Salminen Markku, kirkkoherra
Soraniva Anna
Stenberg Andreas
Tamminen Elise
Virolainen Joonas
Väisänen Iryna
Jalonen Lasarus, johdon sihteeri

Kutsuttuna

Mendes Kristiina, hallintopäällikkö

1 §

Kokouksen avaus

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

Kokouskutsu on toimitettu 5.5.2022
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 vali-
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taan 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 § 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 §).

Taina Cederström on esittänyt eronpyyntönsä seurakunnanneuvostosta valtuuston puheenjohtajalle 24.3.2022.
Esittelijä: valtuuston puheenjohtaja
Päätösesitys: Valtuusto myöntää Cederströmille eron ja valitsee uuden
neuvoston jäsenen.
Päätös:

6 § Lahden 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 §).

Lahden kirkon isännöitsijä Juha Romanov on pyytänyt eroa. Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto myöntää Juha Romanoville eron Lahden kirkon kirkonisännöitsijän tehtävästä ja kiittää häntä vuosien hyvästä
työstä. Uudeksi Lahden kirkon kirkonisännöitsijäksi seurakunnanneuvosto
esittää Jari Joskaa, joka on alustavasti suostunut tehtävään. Asia on käsitelty
neuvostossa 17.2.2022.
Esittelijä: valtuuston puheenjohtaja
Päätösesitys: Valtuusto valitsee uuden isännöitsijän Lahden Pyhän Kolminaisuuden kirkolle.
Päätös:
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7 § Sammeli Pamilon muistorahaston ja Alexander Marschanin rahaston
vuoden 2021 tilinpäätösten hyväksyminen (liitteet)
Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään vuoden 2021 tilinpäätökset. Neuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.3.2022.
Esittelijä: kirkkoherra
Päätösesitys: valtuusto hyväksyy vuoden 2021 Sammeli Pamilon muistorahaston ja Alexander Marschanin rahaston tilinpäätökset.
Päätös:

8 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
(liite)
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston onpäätettävä vuo-sikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075)

Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Neuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan
17.3.2022. Valtuusto hyväksyessään vuoden 2020 tilinpäätöksen 20.5.2021 totesi, että neuvoston tulisi valmistella kiinteistörahaston purkua kirjanpidosta.
Esittelijät: kirkkoherra ja hallintopäällikkö
Päätösesitys: valtuusto hyväksyy seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen. Valtuusto hyväksyessään tilinpäätöksen samalla hyväksyy, että kiinteistörahaston purku on aloitettu kirjanpidosta.
Päätös:

9 § Seurakunnan 2021 vuosikertomuksen sekä seurakunnan ja
erillisrahastojen vuoden 2021 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 seurakunnan 2021 vuosikertomuksen sekä
seurakunnan ja erillisrahastojen vuoden 2021 tilinpäätökset ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.
Päätös:
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10 § Mikko Äikäksen aloite
Seurakunnanvaltuuston päätettyä, että kolmen vuoden kuluessa henkilöstömenoista tulee supistaa viisi prosenttia, Äikäs esittää aloitteena, että valtuusto
esittelee myös toiminnot joihin supistukset kohdistuvat.
Perustelut: Seurakunnan henkilöstömäärä on mitoitettu nykyisten toimintojen
mukaisesti ja vastaavat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen edellyttämiä toimintoja. Edellä mainitut säädökset eivät aseta edellytyksiä toiminnan tasosta, joten seurakunnan ylimpänä päättävänä elimenä seurakunnanvaltuuston tulee
osoittaa toiminto/toiminnot, joiden tasoa lasketaan, tai muiden kuin lakisääteisten tehtävien lopettaminen.
Seurakunnanneuvosto päätti 17.3.2022kokouksessaan lähettää aloitteen sen alkuperäisessä muodossaan valtuustolle käsiteltäväksi.
Esittelijä: kirkkoherra
Päätösesitys: Seurakunnanneuvoston 17.3.2022 esityksen mukaisesti seurakunnanvaltuusto aloitteen mukaisesti täsmentää, missä laajuudessa ja minkä tasoisia seurakunnan lakisääteisiä toimintoja tullaan seurakuntalaisille tulevaisuudessa tarjoamaan.
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.

12 § Muut asiat
13 § Ilmoitusasiat
14 § Valtuuston vuoden 2022 kokoukset
Valtuuston vuoden 2022 II lakisääteinen kokous (budjettikokous) on torstaina
10.11.2022 klo 17:00.

15 § Kokouksen päättäminen
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