LOVIISANSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 2/2022

KOKOUKSEN AVAUS
YKV § 9

1.6.2022
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Alkuhartauden piti Stina Lindgård.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
YKV § 10

1.6.2022
1. Esityslista on ollut nähtävillä Loviisan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 25.5. –
1.6.2022. Esityslista on lisäksi ennen kokousta toimitettu yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenille.
2. Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.
3. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla. (Kirkkolaki 7. luku 4 § 1 mom.)

EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.
Yhteinen kirkkovaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
YKV §11

1.6.2022
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirja
voidaan tarkastaa sähköisesti Adobe Sign -ohjelman avulla. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina tarvittaessa. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntayhtymän
seurakuntatoimistossa (Brandensteininktau 11, Loviisa) 21.3.-26.4.2022 sen aukioloaikoina
maanantaisin ja torstaisin klo 9-12. Tiedustele tarvittaessa tarkemmin pöytäkirjan
nähtävyyttä hallintosihteeriltä puh 044 552 4567 tai loviisanseudunseurakunnat@evl.fi.)

EHDOTUS:
1. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 2.6.2022.
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sabina Krogars ja Gun Monto.
3. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntayhtymän
seurakuntatoimistossa 6.6.-6.7.2022.
PÄÄTÖS:
1. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 2.6.2022.
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Turja ja Gun Monto.
3. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntayhtymän
seurakuntatoimistossa 6.6.-6.7.2022.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
YKV § 12

1.6.2022

EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.
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Yhteinen kirkkoneuvosto § 31
Yhteinen kirkkoneuvosto § 53
Yhteinen kirkkovaltuusto

§ 13

PÖYTÄKIRJA 2/2022

30.3.2022
18.5.2022
1.6.2022

LOVIISANSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA
TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021

YKN 30.3.2022 § 31

Valmistelu vt talouspäällikkö Gitte Backman
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava
tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja
toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava
viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se
saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto
hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun
mennessä.
Ruotsinkielinen toimintakertomus ja tilinpäätös ovat käännöksiä
suomenkielisestä virallisesta toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen ja jättää
allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
PÄÄTÖS:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti
jättää allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

YKN 18.5.2022 § 53

Valmistelu vt talouspäällikkö Gitte Backman
Tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastuskertomus annettu 12.5.2022.
EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja
2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksyttäväksi sekä
tili- ja vastuuvapauden myönnettäväksi tilivelvollisille vuodelle 2021.
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PÄÄTÖS:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:
1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja
2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksyttäväksi sekä
tili- ja vastuuvapauden myönnettäväksi tilivelvollisille vuodelle 2021

YKV 1.6.2022

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelle 2021. Yhteinen
kirkkovaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto § 57
Yhteinen kirkkovaltuusto

§ 14

PÖYTÄKIRJA 2/2022

18.5.2022
1.6.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2022

YKN 18.5.2022 § 57

Valmistelu vt talouspäällikkö Gitte Backman

Tilikauden tulos on +318 144,86 € per 30.4.2022. Verotuloja olemme
saaneet 1 230 731,01 € (42,3 % talousarviosta). Toimintakulut 918 184,57 €
(28,3 % talousarviosta). Toimintatuotot 70 555,72 € (15 % talousarviosta).
Huhtikuun poistot eivät vielä ole mukana tässä toteutumisvertailussa.
Liitteenä tuloslaskelman toteutumisvertailuraportti per 30.4.2022.
EHDOTUS:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) merkitä Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion
toteutumisvertailut tiedoksi ja
2) lähettää raportit talousarvion toteutumisesta yhteiselle
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

1) merkitä Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion
toteutumisvertailut tiedoksi ja
2) lähettää raportit talousarvion toteutumisesta yhteiselle
kirkkovaltuustolle tiedoksi.

YKV 1.6.2022

PÄÄTÖS:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi raportit talousarvion
toteutumisesta tiedoksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto § 58
Yhteinen kirkkovaltuusto

§ 15

PÖYTÄKIRJA 2/2022

18.5.2022
1.6.2022

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAMÄÄRÄN JAKAUTUMINEN
SEURAKUNTIEN KESKEN 2023-2026

YKN 18.5.2022 § 58

Valmistelu YKN puheenjohtaja Stina Lindgård
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon
yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden
alussa olleiden väkilukujen perusteella. KJ 10:9§
Seurakuntien yhteenlasketun jäsenmäärän ollessa 10 001-20 000 yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 31. KJ 10:9§
”Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai,
jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muuta paikat
jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa
yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten.” KL 11:7§
Seurakuntien jäsenmäärät 31.12.2021:
Agricolan suomalainen seurakunta:
Agricola svenska församling

6407
5735

52,77%
47,32%

Kirkkolain määrittelyn mukainen paikkajako jäsenmäärän suhteessa on:
Agricolan suomalainen seurakunta
Agricola svenska församling

16 paikkaa
15 paikkaa

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto päättää vahvistaa seurakuntien paikkajaon tulevassa
yhteisessä kirkkovaltuustossa siten, että Agricolan suomalainen seurakunta
saa 16 paikkaa ja Agricola svenska församling saa 15 paikkaa.
PÄÄTÖS:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto vahvistaa seurakuntien paikkajaon tulevassa yhteisessä
kirkkovaltuustossa siten, että Agricolan suomalainen seurakunta saa 16
paikkaa ja Agricola svenska församling saa 15 paikkaa.

YKV 1.6.2022

PÄÄTÖS:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti vahvistaa seurakuntien
paikkajaon tulevassa yhteisessä kirkkovaltuustossa siten, että Agricolan
suomalainen seurakunta saa 16 paikkaa ja Agricola svenska församling saa 15
paikkaa.
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ILMOITUSASIAT
YKV § 16

1.6.2022

1) Seuraavat kokoukset:
- 07.09.2022
- 10.11.2022
- 14.12.2022
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi kokouspäivät tiedoksi.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEIN JA VALITUSOSOITUKSIN
YKV § 17

1.6.2022
Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusta ja valitusosoitusta koskevissa ohjeissa annetaan
oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen käyttöön tarpeelliset menettelyohjeet.

EHDOTUS:

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54.

