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Läsnä: Raija Toivonen, Heikki Santasalo, Raine Vähätalo, Aleksej Sjöberg, Anna Kasdaglis,
Markus Happo, Niina Alhanen, ja Pirkko Kivistö.
§1

Kokouksen avaaminen
Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra (Kirkkojärjestys 93 §).
Puheenjohtaja Aleksej Sjöberg avasi kokouksen klo 17.15.

§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 ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki
Santasalo ja Raine Vähätalo

§5

Asialistan hyväksyminen (liite 1)
Ehdotus: Noudatetaan kokouskutsun mukaista asiajärjestystä.
Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§6

Seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2022
Ehdotus: Neuvosto esittää valtuustolle, että seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle
2022 olisi 2%.
Päätös: Esityksen mukaan.

§7

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2022
(liite 2, Tampereen seurakunnan Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022, Vaasan
kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma 2022, ja Tampereen seurakunnan
budjetti 2022)
Ehdotus: Neuvosto esittää seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä
talousarvion vuodelle 2022 valtuustolle hyväksyttäväksi.
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Päätös: Vaasan kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma esitettiin valtuuston
hyväksyttäväksi muutamin teknisin korjauksin. Tampereen seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelma niin ikään esitettiin valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi todettiin,
että ensi vuodesta lähtien Vaasan kappeliseurakunnan toimintasuunnitelman tulee
noudattaa rakenteeltaan Tampereen seurakunnan suunnitelmaa.
Talousarvion käsittelyssä pidettiin tauko ja siirryttiin käsittelemään pykälää 9.
Päätettiin esitettää valtuustolle talousarvion hyväksymistä.
§8

Kokkolan kanttorin toimi
Tausta: Kokkolan kanttorin tointa on hoidettu tilapäisjärjestelyillä tämän vuoden
aikana. Isä Jaso Pössi on aloittanut työnsä Kokkolan pappina lokakuun 19. päivä.
Ehdotus: Kokkolan kanttorin toimi avataan puolipäiväisenä (50 %).
Päätös: Päätös esityksen mukaan.

§9

Nikolaintalon liiketilojen vuokrat 2022
Ehdotus: Nikolaintalon liiketilojen vuokrat ei koroteta vuodeksi 2022.
Päätös: Nikolaintalon liiketilojen vuokria ei koroteta vuonna 2022.

§ 10

Tehtyjen päätösten seuranta
Nuorisotoimen ohjaajan paikkaa ei vielä ole avattu.

§ 11

Muut asiat

§ 12

Tiedotusasiat
Suvantotilan purku on maksanut 4.300,- €. Lisäksi sinne on hankittu kalustoa, tehty
sähkö ja putkitöitä.
Merkittin tiedoksi kanttori Jenni Hakkaraisen raportti Suvantotilan tilanteesta.
Viikolla 42 pidettiin oppineuvottelut ev.lut. kirkon kanssa. Tampereen ort.srk. toimi
neuvottelujen isäntänä. Tapaaminen myös Tampereen pormestarin Anna-Kaisa
Ikosen kanssa.

§ 13

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen
Seuraava kokous pidetään maanantaina 29.11. klo 18. Puheenjohtaja päätti
kokouksen, klo 19.15.
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