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Seurakunnanvaltuuston II ylimääräinen kokous 2022
Aika

Maanantaina 30.5.2022 klo 18:00.

Paikka

Teams-kokous
Yleisöllä on mahdollisuus osallistua seuraamaan valtuuston kokousta
Teams-linkin avulla. Linkin voi pyytää osoitteesta johdonsihteeri@ort.fi.

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
Rosenberg Kaj, kiinteistöpäällikkö

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 16.5.2022.
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
Päätös:

5 § Uspenskin katedraalin muurihankkeen lisäbudjetti (liite – EI
JULKINEN)
Kiinteistölautakunta otti kantaa Uspenskin katedraalin muurihankkeen lisäbudjettiin sähköpostikokouksessaan 21.4.2022 klo 16:00 – 26.4.2022 klo 8:00,
jotta kiinteistölautakunnan kanta voitiin lähettää seurakunnanneuvostoon lisälistalla neuvoston 28.4. kokoukseen, jotta se olisi valmis valtuustolla 19.5.
päätöksentekoa varten. Neuvosto 28.4. kokouksessaan palautti asian kiinteistölautakunnalle valmisteluun kokonaiskustannusta varten, jossa on huomioitu
kaikki työt, jotka liittyvät niin muurihankkeeseen, valaistukseen kuin muihin
hankkeeseen liittyviin korjauksiin. Huomioon tulee myös ottaa, mistä rahoitus
kokonaisuudessaan koostetaan ja esittää siihen kokonaisratkaisu. Kiinteistölautakunta kokoontui 3.5.2022 ja päätti lähettää lisäbudjetin neuvostolle käsittelyä varten ja edelleen valtuustolle päätöksentekoa varten. Kiinteistölautakunta korosti asian pikaisen käsittelyn tärkeyttä lisäkustannusten välttämiseksi. Neuvosto käsitteli asian uudelleen sähköpostikokouksessaan 11.13.5.2022 ja päätti esittää valtuustolle lisäbudjetin hyväksymistä.
Uspenskin muurihanke on kilpailutettu ja saatiin kolme tarjousta. Kaikki
kolme tarjousta ovat samaa ”suuruusluokka” joten tässä on tämänhetkinen
hankkeen hinta.
Lisäbudjetiksi ehdotetaan 150 000€.
Lisäbudjetti rahoitetaan Pyhän kolminaisuuden sähkösaneerauksen peruuntuneesta hankkeesta budjetoiduista varoista. Pyhän Kolminaisuuden kirkon
hankkeesta jääneistä varoista on tarkoitus myös kiinteistölautakunnan päätöksellä kunnostaa Hangon kirkon katto ja julkisivut. Kiinteistölautakunta siirsi
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Pyhän kolminaisuuden kirkon sähkösaneerauksen koska saneerauksessa joudutaan ostamaan paljon sähkötarvikkeita, joiden saanti on juuri tällä hetkellä
epävarmaa ja hinnoittelu vaikeaa. Hangon kirkon julkisivujen maalauksessa ja
Uspenskin muurin korjauksessa tarvikkeiden osuus on pieni, joten myös riski
on pienempi.
Pyhän kolminaisuuden kirkon peruskorjauksen valmistuminen vuoteen 2027
mennessä on edelleen mahdollista. Uspenskin muurihanke ja Hangon kirkon
kunnostushanke voidaan näillä näkymin kuitenkin viedä loppuun asti.
Muuttuneessa tilanteessa kiinteistölautakunta allokoi rakennushankkeita uudelleen ilman, että niillä on kustannuksia lisääviä vaikutuksia.
Esittelijä: Kaj Rosenberg
Päätösesitys: Valtuusto hyväksyy 150 000 euron lisäbudjetin.
Päätös:

6 § 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.

7 § Muut asiat
8 § Ilmoitusasiat
9 § Valtuuston vuoden 2022 kokoukset
Valtuuston vuoden 2022 II lakisääteinen kokous (budjettikokous) on torstaina
10.11.2022 klo 17:00.

10 § Kokouksen päättäminen
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