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Seurakunnanvaltuuston I ylimääräinen kokous 2018

Aika

26.9.2018
Klo 17:00

Paikka

Pappilatalo, seurakuntasali
Unioninkatu 39

Läsnä

Bly Ritva
Forsvik Eija
Karlsson Elisabet
Kokkonen Arvo
Kontkanen Mika
Lalu Petteri
Lampinen Maria
Lampinen Mikael
Lappalainen Seija
Larsson Frank
Leino Tuula
Lindstedt Katarine
Mountraki Maria
Palola Elina
Podschivalow Sergei
Pylvänäinen Jari
Railas Lauri
Saarinen Ulla
Salminen Markku, kirkkoherra
Saveljeff Aleksi
Uotila Urpo
Virolainen Joonas
Koivisto Aila, johdon sihteeri
Heinonen Miikka, sihteeri

Kutsuttuna

Mikael Sundkvist, kirkkoherran sijainen, esittelijä 5 §
Mendes Kristiina, hallintopäällikkö

1 §

Kokouksen avaus
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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.

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

Päätös

5 §

Valtuustoaloite / Petteri Lalu (liite)
Petteri Lalu on valtuuston kokouksessa 24.5.2018 jättänyt valtuustoaloitteen Tiedon
antaminen (salaaminen) papin vaalissa ja seurakunnan taloudellisten oikeudenkäyntikuluriskien arviointi seurakunnan ollessa vastaajana riitaoikeudenkäynneissä /
9.4.2018
Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2018.
Neuvosto käsitteli asian kokouksessaan 23.8.2018 ja lähetti vastauksensa Petteri Lalun
valtuustoaloitteeseen valtuuston käsittelyyn.
Esittelijä: Mikael Sundkvist

Päätös

6 §

Neuvoston uuden jäsenen valinta
Valtuusto päätti kokouksessaan 24.5.2018 siirtää neuvoston uuden jäsenen valinnan
seuraavaan kokoukseen.
Esittelijä: kirkkoherra

Päätös
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7 §

Lisäbudjettiesitykset syksylle 2018 (liite)
Valtuusto esitti kokouksessaan 24.5.2018 pontena neuvostolle, että mahdolliset lisäbudjettiesitykset tuodaan valtuuston syksyn ylimääräiseen kokoukseen.
Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8.2018 ja neuvosto kokouksessaan 23.8.2018.
Neuvosto lähetti lisäbudjettiesitykset valtuuston käsittelyyn ja ehdotti, että kiinteistötoimen lisäbudjetit katetaan Johanneksenrannan myyntituloilla ja hallinnon lisäbudjetit odotettua paremmilla verotuloilla.
Esittelijä: hallintopäällikkö

Päätös

8 §

Johanneksenrannan myynti
Valtuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 24.5.2018 ja hyväksyi ennakkopäätöksen Johanneksenrannan myynnistä. Mikäli kauppa toteutuu, päätös tulee vielä erikseen valtuuston hyväksyttäväksi, ja valtuuston päätös alistetaan kirkollishallitukselle hyväksyttäväksi (OrtL 98§, 1 mom).
Esisopimus ostajan kanssa allekirjoitettiin 21.8.2018.
Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8.2018, lähetti asian neuvoston
kokouksen käsittelyyn ja edelleen valtuuston kokoukseen hyväksyttäväksi. Neuvosto
käsitteli asian kokouksessaan 23.8.2018, merkitsi sen tiedoksi ja lähetti valtuuston
26.9.2018 kokoukseen hyväksyttäväksi.
Valtuuston puheenjohtajan kanssa sovitusti aineisto toimitetaan valtuustolle myöhemmin.
Esittelijä: hallintopäällikkö

Päätös

9 §

Valtuutettu Katarine Lindstedtin eronpyyntö valtuuston jäsenyydestä
(liite)
Valtuutettu Katarine Lindstedt on pyytänyt eroa valtuuston jäsenyydestä, koska hänen ulkomaan työkomennuksensa jatkuu edelleen.
Neuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 23.8.2018. Neuvosto merkitsi Katarine Lindstedtin eronpyynnön tiedoksi ja lähetti asian valtuuston päätettäväksi.
Esittelijä: kirkkoherra

Päätös
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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.

11 §

Muut asiat

12 §

Ilmoitusasiat

13 §

Seuraava kokous
Valtuuston II sääntömääräinen kokous (budjettikokous) on torstaina 8.11.2018 klo
17:00 seurakuntasalilla.
Valtuuston ja neuvoston yhteinen budjettitapaaminen on torstaina 1.11.2018 klo 17:00
seurakuntasalilla.

14 §

Kokouksen päättäminen
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