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SEURAKUNNANNEUVOSTO
10.10.2021
Läsnä Nikolaintalossa: Aleksej Sjöberg, Anna Kasdaglis, Heikki Santasalo, Raija Toivonen, Jenni Hakkarainen sekä
puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuuston puheenjohtaja Tanja Leskinen.
__________________________________________________________________________________________

§1

Kokouksen avaaminen
Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra (Kirkkojärjestys 93 §).
Puheenjohtaja Aleksej Sjöberg avasi kokouksen klo 16.05.

§2

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet
jäsenistä (L 52 §).
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3

Sihteerin valinta
Päätös: Raija Toivonen valittiin sihteeriksi.

§4

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi neuvoston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä.
Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan allekirjoittavat neuvoston puheenjohtaja ja
sihteeri (Kj 98 §).
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Santasalo ja Anna Kasdaglis.

§5

Asialistan hyväksyminen (liite 1, kokouskutsun asialista)
Ehdotus: Noudatetaan kokouskutsun mukaista asiajärjestystä.
Päätös: Lisätään pykälät:
8 § Kalliosalmen ja Suvantotilan remonttien tilannekatsaus
9 § Vaasan kirkon kuntotarkastus ja invarampin tilanne

§6

Vaasan kanttorin toimi
Tausta: Vaasan kanttorin toimi on ollut haettavissa ja metropoliitta Elia asetti
toimeen yhden ehdokkaan. Seurakunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 11.9.2021:
”Äänestystulos vastaehdotuksesta eli kanttorin toimen uudelleen avaamisen puolesta
9 -3. Valtuusto jättää kanttorin toimen täyttämättä. Kanttorin toimen täyttäminen
palautetaan takaisin seurakunnanneuvostolle asian jatkokäsittelyä varten.”
Ehdotus: Ei ole tarkoituksenmukaista avata Vaasan kanttorin tointa uudestaan heti.
Vaasan kappeliseurakunta tarvitsee kokopäiväisen kanttorin. Neuvosto harkitsee
toimen avaamista uudestaan keväällä 2022.
Päätös:
Neuvosto harkitsee Vaasan kanttorin toimen avaamista uudelleen keväällä 2022.
Siihen asti toimi hoidetaan väliaikaisin järjestelyin.
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§7

Lausunto oikaisuvaatimuksesta seurakunnanvaltuuston päätöksestä Vaasan
kanttorin toimen täyttämisestä (liite 2, kirkollishallituksen lakimiehen, Jari
Rantalan sähköposti liitteineen)
Tausta: Niina Jolkkonen-Porander on tehnyt oikaisuvaatimuksen Tampereen
seurakunnanvaltuuston päätöksestä jättää Vaasan kanttorin toimen täyttämättä.
Lakimies Jari Rantala on pyytänyt seurakuntaneuvostoa antamaan lausuntonsa
oikaisuvaatimukseen 29.10.2021 mennessä.
Ehdotus: Neuvoston varapuheenjohtaja laatii lausunnon, ja esittää sen neuvoston
jäsenille sähköpostitse hyväksyttäväksi.
Päätös 1. Neuvosto myönsi yksimielisesti isä Aleksejn pyynnön esteellisyydestään
päätöksenteossa. Tämän pykälän ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Raija
Toivonen ja sihteerinä toimi Heikki Santasalo.
Päätös 2. Keskustelun aluksi kysytään Markus Hapolta, haluaako tämä jäävätä
itsensä – ei halua. Keskustelun jälkeen neuvosto toteaa, että
päätöksentekoprosessissa ei voida todeta tapahtuneen menettelyvirheitä.

8§

Tehtyjen Kalliosalmen ja Suvantotilan remonttien tilannekatsaus
Pro Kalliosalmi-ryhmä on esittänyt neuvostolle kysymyksen 18.9.2021. Liite 3.
Jenni Hakkarainen selvitti Suvantotilan remontin tilanteen.
Kalliosalmen osalta pyydetään Rouviselta tarkastus, että voitaisiin tehdä päätöksiä
mahdollisesta peruskorjauksesta. Lisäksi odotetaan myös kiinteistölautakunnan
kokouksista pöytäkirjoja, joista selviää remontin tarve.
Lisäksi korjauksista pitää tehdä kirjalliset sopimukset, jotta voidaan seurata
kustannuksia.
Pyydettiin kirkkoherraa lähettämään Pro Kalliosalmi-ryhmälle tiedon ensi kesän
toiminnasta, jonka todettiin voivan jatkua tämän kesän tapaan.

§9

Vaasan kirkon kuntotarkastus ja invarampin tilanne
Kuntotarkastukseen on saatu rahoitusta keskusrahastolta. Invarampista on tehty
kustannusarvio, jonka suuruus on n. 60.000 €.
Päätös: Todettiin, että seuraavaan kokoukseen saataisiin selvitys ja arviot
kustannuksista, että voitaisiin

§ 10

Tehtyjen päätösten seuranta
Kokkolan kanttorin työsopimusasiasta tulee ehdotus seuraavaan kokoukseen, millä
pohjalla se voitaisiin ratkaista.
Nuorisotyöntekijän paikan avaaminen on venynyt muiden kiireiden vuoksi. Sijaisen
työsopimusta on jatkettu marraskuun loppuun.
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§ 11

Muut asiat
Ei ollut muita asioita.

§ 12

Tiedotusasiat
Toukokuussa 2023 kirkkopäivät Tampereella.
Tampereella vietettiin Kulmakivi festareita.

§ 13

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Aleksej Sjöberg
Puheenjohtaja

Raija Toivonen
Sihteeri

Anna Kasdaglis
Pöytäkirjantarkastaja

Heikki Santasalo
Pöytäkirjantarkastaja
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