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Läsnä:             Tanja Leskinen, Terhi Saarenoja, Anna Kasgadlis, Kirsi-Maria Mattinen, Heikki 
Santasalo, Tatu Ahponen, Irina Chernyuk (klo 18:30 alk.) Mikko JÄmsèn, Jyri Luonila, Riitta 
Salonen, Maija Kunnas, Aleksej Sjöberg, Anu Kartovaara 
 
§ 1 Kokouksen avaaminen 
  
 Puheenjohtaja Tanja Leskinen avasi kokouksen klo 18.07. 
 
§ 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet 
jäsenistä (L 52 §).  Kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava 
seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta ja pidettävä 
nähtävänä vähintään 14 päivän ajan ennen kokousta (Kj 88 §). Kokouskutsu ja 
asialista on lähetetty sähköpostitse 26.4.2016, ja asetettu seurakunnan 
ilmoitustaululle 27.4.2016. 

 
  Päätös: kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 3 Sihteerin valinta 
 
 Päätös: Valittiin sihteeriksi Anu Kartovaara 
 
§ 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

Seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa 
pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen 
päättymisestä (Kirkkojärjestys 91 §). 

  
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Mikko Jämsen ja Tatu 
Aphonen. 

 
§ 5 Asialistan hyväksyminen (Liite 1) 
 

Seurakunnanvaltuustolle tulevat asiat valmistelee seurakunnanneuvosto tai 
yksittäistapauksessa toimikunta, jonka valtuusto on tehtävään määrännyt. 
Seurakunnanvaltuusto voi ottaa asian päätettäväksi ilman valmistelua vain, jos päätös 
siitä tehdään yksimielisesti. Seurakunnanvaltuusto ei voi ottaa päätettäväksi asiaa, jos 
sitä ei ole kokouskutsussa mainittu (L 57 §). 

 
Ehdotus: Noudatetaan kokouskutsun mukaista asiajärjestystä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun mukana tullut asialista. 

 
§ 6 Seurakunnan vuosikertomus vuodelta 2019 (Liite 2) 
 

Seurakunnanvaltuusto hyväksyy vuosikertomuksen (Kirkkojärjestys 87 §). 
Seurakunnanneuvosto on tarkastanut vuosikertomuksen, täsmentänyt sitä ja esittää 
sen liitteineen valtuuston hyväksyttäväksi. 
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Ehdotus: Valtuusto hyväksyy vuosikertomuksen vuodelta 2019. 
 
Päätös: Kirkkoherra muistutti, että valtuusto on poikkeuksellisesti koolla syyskuussa 
valtuuston kevätkokouksessa, sillä covid-19-tilanteen vuoksi seurakunnan lakimies 
suositti kokouksen siirtämistä normaalista ajankohdasta myöhemmäksi. 
 
Hyväksyttävän version liite1, Heikki Hattusen kirjoittama toimintakertomus on 
poistettu vuosikertomuksen liitteistä. Liite on virheellisesti mainittuna 
liiteluettelossa, mutta ei siis kuulu lopulliseen vuosikertomukseen. 
 
Liite6: katumuksen sakramentti-kohta on tyhjä johtuen sairaspoissaolosta johtuvasta 
puutteellista tilastoinnista. Tilastoinnin puutteellisuuden vuoksi neuvosto päätti olla 
lainkaan kirjaamatta ko. tilastoa. 
 
Muutokset ja stilisoinnit: 
22.-25.8.2019 toteutunut pyhittäjä Trifon petsamolaisen pyhiinvaellusmatka lappiin 
on jääny kirjaamatta juhlavuoden erityistapahtumiin. Matkaan osallistui viisi 
virallista seurakunnan edustajaa. Tämä lisätään vuosikertomukseen. 
 
Kohta 2.1: toinen kappale: Porissa toimitettiin ehtoopalvelus kerran kuukaudessa. 
Kertomuksessa mainitaan virheellisesti toimitetun praaviloita. Tämä pyydetään 
korjaamaan. 
 
Pyhän Nikolaoksen juhlan yhteydessä arkkipiispa myönsi siunauskirjoja 
seurakuntalaisille. Nämä huomionosoitukset ovat jääneet kirjaamatta 
vuosikertomukseen. Kirkkoherra kirjaa nämä kohtaan 2.3 olemassa olevan tekstin 
päätteeksi. Siirretään 2.4.1.7  luvusta  maininnat arkkipiispan huomionosoituksista 
lukuun 2.3. 
 
Luvusta 2.4.1.1 ehdotetaan alkua muutettavaksi, poistetaan merkinnät Serbian 
matkasta ja aloitetaan lauseella "Heikki Hattunen loi..." 
 
Kappale 2.4.2 viimeinen lause, korjataan sana pitkäjännitteinen muotoon 
pitkäjänteinen. 

 
§ 7 Seurakunnan tasekirja ja tilinpäätös vuodelta 2019 (Liite 3) 
 

Seurakunnanvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen (Kirkkojärjestys 87 §). 
Seurakunnanneuvosto ja tilintarkastajat ovat tarkastaneet tasekirjan ja tilinpäätöksen, 
jotka esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi.  
 
Ehdotus: Valtuusto hyväksyy tasekirjan ja tilinpäätöksen vuodelta 2019. 
 
Päätös: Kirkkoherra esitteli tilinpäätöksen.  
 
Tilintarkastajat ovat huomauttaneet, että tilinpäätöksessä on kirjattu samaan 
konserniin kuuluvien yritysten puolesta annettuja takauksia, jotka eivät kuulu 
käsiteltävään tilinpäätökseen.  
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Lisäksi tilinpäätöksessä olisi tilintarkastajien suosituksen mukaan noudatettava joko 
kirjanpitoasetuksen tai ns. pien- ja mikroyritysasetuksen mukaisia 
liitetietovaatimuksia.  
 
Lisäksi tilintarkastajat lausuvat, että liitetietojen kohdassa "vastuut" puuttuu tieto 
annetuista vakuuksista sekä tieto veloista, joiden vakuutena osakkeet ovat.  
 
Tilintarkastajien huomiot eivät tilintarkastajien oman arvion mukaan estä 
tilinpäätöksen hyväksymistä. 
 
Hyväksyttiin tilinpäätös. 

 
§ 8 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen (Liite 4, jaetaan kokouksessa) 
 
 Tilintarkastajien lausunto merkitään tiedoksi. Seurakunnanvaltuusto päättää, mitä 

toimenpiteitä tilivelvollisia kohtaan tehdyt muistutukset aiheuttavat sekä päättää 
seurakunnanneuvoston vastuuvapaudesta (Kirkkojärjestys 87 §). 

 
Ehdotus: Seurakunnanvaltuusto myöntää seurakunnanneuvostolle tili- ja 
vastuuvapauden vuodelta 2019. 
 
Päätös: Kirkkoherra luki valtuustolle tilintarkastajien lausunnon.  
 
Anna Kasdaglis poistui kokouksesta kohdan 8 käsittelyn ajaksi. Kirkkoherra poistui 
kokouksesta kohdan 8. päätöksenteon ajaksi luettuaan tilintarkastajien lausunnon. 
 
Seurakunnanvaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden seurakunnanneuvostolle 
vuodelta 2019. 

 
§ 9 Yhdistymissopimus Vaasan seurakunnan kanssa (liite 5) 

 Tausta: Kirkollishallitus on kokouksessaan 25.11.2019 päättänyt Tampereen ja 
 Vaasan seurakuntien yhdistymisestä. 

 
Ehdotus: Seurakunnanvaltuusto hyväksyy yhdistymissopimuksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yhdistymissopimus.  

 
 
§ 10 Kappeliseurakunnan ohjesääntö (liite 6) 
 
  Ehdotus: Seurakunnanvaltuusto hyväksyy kappeliseurakunnan ohjesääntö. 
 
  Päätös: Seurakunnanvaltuusto hyväksyi kappeliseurakunnan ohjesäännön. 
 
§ 11 Muut asiat 
  Ei käsiteltävää. 
 
§ 12 Ilmoitusasiat 
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  Kirkkoherra taustoitti meneillään olevaa rekrytointiprosessia ja seuraavaa 
  seurakunnanvaltuuston kokousta. Seuraava seurakunnanvaltuuston kokous: valtuusto 
  on jo saanut kokouskutsun seuraavasta kokouksesta 28.9. Tämä kokous perutaan. 
  Kokouksessa  oli tarkoitus käsitellä papin ja kanttorin valintaa. 
 
  Seurakunnanneuvosto on kokoustanut kesällä ja käsitellyt kahden seurakunnan 
  työntekijän irtisanoutumista. Sovittu tehtävät avattavaksi samanaikaisesti syksyllä.  
 
  Piispat ovat sitoutuneet olemaan avaamatta toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita 
  valtakunnallisesti johtuen kesken olevasta seurakuntien hallinnon uudistuksesta. 
  Todettu kuitenkin, ettei ole tarkoituksenmukaista rekrytoida määräaikaisiin 
  työsuhteisiin Tampereelle henkilöitä vain neljän kuukauden työsuhteisiin.  
 
  Tampereen vakituisiin työsuhteisiin on asetettu vaalisijoille pastorin tehtävään kolme 
  hakijaa ja kanttorin tehtävään kaksi hakijaa. Hakijat on kutsuttu seuraavaan 
  valtuuston kokoukseen haastateltavaksi ja lisäksi kanttorit antavat työnäytteen 
  johtaen kuorolaisista koostuvaa kvartettia. Lisäksi paikalle kutsutaan kanttorin 
  valintaa varten ulkopuolinen musiikillinen asiantuntija, joka arvioi kanttorihakijoiden 
  pätevyyttä.  
 
  Aiempi, esitetty kokousajankohta ajoittuu päällekäin haastateltavien muiden 
  vastuutehtävien kanssa. Täten siirretään 28.9. järjestettäväksi suunniteltu 
  seurakunnanvaltuuston kokous 1.10. Valtuuston jäsenille toimitetaan hakijoiden 
  hakemukset ja ansioluettelot etukäteismateriaaliksi. 
 
  Seuraava seurakunnanvaltuuston kokous on 1.10. klo 17. 
 
§ 13 Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03. 
 
 
 
 
 
Tanja Leskinen  Anu Kartovaara 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
Tatu Ahponen   Mikko Jämsén 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


