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Seurakunnanneuvoston kokous 5/2022  

 

Aika: to 22.9.2022 klo 17.01-18.35 

 

Paikka: Etä-yhteys, (Teams) 

 

Läsnä: Marko Patronen, puheenjohtaja 

 Seija Mäkiaho 

 Reijo Marjomaa 

 Pia Kiprianoff 

 Rauno Toivainen 

 Petri Patronen 

 

 Juha Suistio, seurakunnanvaltuuston puh.joht. (puheoikeus) saapui klo 17.11, §57- 

 Kaisa Pahkala, pappien ja kanttorien edustaja (puheoikeus) 

 Jaakko Vainio, kappeliseurakunnan pappi, Lappi (puheoikeus) 

 

Poissa: Timo Arhippainen 

 Terhi Harju 

 

 

54§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Marko Patronen luki rukouksen työhön ryhdyttäessä ja avasi 

kokouksen klo 17.01. 

 

55§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä on 

yli puolet seurakunnanneuvoston päätösvaltaisista jäsenistä. 

 

Päätös: Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

56§ Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Esitys:  Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Päätös: Sihteeriksi valittiin Jaakko Vainio sekä pöytäkirjantarkastajiksi Petri Patronen ja Seija 

Mäkiaho. 

 

57§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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58§ Ilmoitusasiat  

 -Kainuun kappelineuvoston pöytäkirja 14.9.2022. (Liite 1) 

 -Kirkkoherra toi seurakunnanneuvostolle tiedoksi henkilöstöasioita. 

-Suomen ortodoksisen kirkon hankintapäätös hautarekisterijärjestelmästä ja sen 

taloudelliset vaikutukset. (Liite 2) 

(Juha Suistio saapui kokoukseen klo 17.11) 

 

59§ Talouskatsaus 

Esitys: Käydään läpi seurakunnan taloudellinen tilanne.  

(Liite 3: Kirjanpidon raportit 1-8/2022, Liite 4: tilien saldot) 

 

Päätös: Käytiin läpi kirjanpidon raportit ja keskusteltiin seurakunnan taloudellisesta 

tilanteesta. 

 

60§ Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmistelu  

Esitys:  Käydään läpi luonnos seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2023-

2025. Seurakunnanneuvosto antaa tarvittavat evästykset toiminta- ja 

taloussuunnitelman valmisteluun. (Liite 5: toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos) 

 

Päätös: Seurakunnanneuvosto piti pohjaa hyvänä ja katsoi, että valmistelua on hyvä jatkaa 

esitetyn pohjalta. 

 

61§ Talousarvion 2023 valmistelu 

Esitys:  Käydään läpi toiminta- ja taloussuunnitelman investoinnit ja muut esille tulevat 

investointitarpeet. Keskustellaan inflaation ja energian hintojen vaikutuksista 

seurakunnan talouteen ja sen suunnitteluun ja seurantaan. Seurakunnanneuvosto antaa 

tarvittavat evästykset talousarvion valmisteluun. 

 

Päätös: Seurakunnanneuvosto pyysi kiinnittämään talousarvion valmistelussa huomiota 

seuraaviin asioihin: 

 -Kiinteistölautakuntaa pyydetään valmistelemaan esitys kiinteistöjen korjaustoimien 

kiireellisyysjärjerjestyksestä. 

 -Määräaikaisten sähkösopimusten kesto ja Energian hinnan kehitys. 

 -Korkotason kehitys. 

 -Energiansäästömahdollisuuksien selvittäminen ja toteuttaminen.   

 

62§ Muut asiat 

 -Ensi vuonna on kirkolliskokousedustajien vaali ja seurakunnanvaltuuston vaali. 

-Seuraavaan kokoukseen tuodaan valmisteltu esitys sijoitusasuntojen vuokraamisesta 

ja vuokrien tarkistamisesta.  

-Pappien ja kanttorien edustaja esitti toiveen, että työntekijöiden hyvinvointiin 

osoitettaisiin nykyistä enemmän taloudellisia resursseja. 
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63§ Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen puolesta: 

 

 

 

 

 

Marko Patronen   Jaakko Vainio 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

Petri Patronen   Seija Mäkiaho 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
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