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P Ö Y T Ä K I R J A 

 
 
Kokous:  Seurakuntavaltuuston toinen lakisääteinen kokous  
Aika:  Perjantaina 10.11.2017 klo 14 
Paikka:  Seurakunnan virasto, Kymenlaaksonkatu 2, Kotka 
 
 

1§ 
Kokouksen avaus 
Alkuun veisattiin ”Taivaallinen kuningas” ja puheenjohtaja avasi kokouksen klo 
14:04.  
 
2§ 
Todetaan läsnäolijat 
Läsnä kokouksessa olivat Pertti Westman, Tuula Mussalo, Outi Ylinen, Niilo 
Alenen, Marju Haltola, Vera Borodulin, vt. khra Ville Kiiveri ja Margarita 
Yukhnevich. Poissa Katja Rautkoski ja Birgit Salmenhaara. 
 
3§ 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet 
jäsenistä. (OrtL 52§).  
 
Päätös 
Kokouksen kuulutukset on hoidettu asianmukaisesti ja kokous materiaali on 
toimitettu valtuutetuille kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa läsnä 
enemmän kuin puolet. Kokous on päätösvaltainen.  
 
4§ 
Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajat valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja 
pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan ja -paikan. 
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

  
Kokouksen sihteerinä toimii Ville Kiiveri ja pöytäkirjan tarkastajina Outi Ylinen ja 
Marju Haltola.  
 
5§ 
Työjärjestyksen vahvistaminen 
 
Hyväksytään sellaisenaan.  
  



 
6§ 
Vuoden 2018 talousarvion, tuloveroprosentin ja toiminta- ja 
taloussuunnitelman hyväksyminen  
 
Vuoden toisessa sääntömääräisessä kokouksessa valtuuston on vahvistettava 
seurakunnan talousarvio, tuloveroprosentti, seurakunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelma sekä valittava ne luottamushenkilöt, joiden toimikausi on 
kalenterivuosi. (OrtL §89) 
 
Päätös 
Seurakunnan neuvosto on lähettänyt vuoden 2018-2020 Toiminta- ja 
taloussuunnitelman sekä vuoden 2017 talousarvion hiippakunnan piispalle 
lausuntoa varten. Liitteenä esipaimenen puoltava lausunto.  
 
Seurakunnanvaltuusto on käynyt läpi aineiston ja vahvistaa talousarvion ja 
toiminta- ja taloussuunnitelman ilman muutoksia. Tuloveroprosentti pidetään 
ennallaan (1,85 %).  
 
Valtuuston puheenjohtajistoon valittiin Pertti Westman (pj), Marju Haltola (1. 
vpj) ja Outi Ylinen (2. vpj). Neuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa 
Jenu. Kiinteistölautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Esa Terviö.  
 
 
7§ 
Lainan ottaminen  
 
Asian esittely 
Seurakunnanneuvosto esittää kokouksessaan 31.10.2017 valtuustolle, että 
seurakunta hakee lainaa 60 000 € euroa seurakunnan maksuvalmiuden 
parantamiseksi sekä nostaa Nordeassa olevalta Selekta-
säästöhenkivakuutustililtä 60 000 euroa.  
 
Päätös 
Seurakunnanneuvosto esitti kokouksessaan 31.10.2017 
seurakunnanvaltuustolle, että seurakunta hakee lainaa 60 000 € seurakunnan 
toimintojen rahoittamiseksi ja hyväksyy Nordean 31.10.2017 tekemän 60 000 
euron rahoitustarjouksen. Rahoitustarjous ja lainalaskelma ovat tämän 
pöytäkirjan liitteenä.  
 
Vakuutena käytetään seurakunnan omistamia panttauksesta vapaita asunto-
osakkeita ja/tai arvopapereita. Valtuutetaan vt. kirkkoherra Ville Kiiveri 
allekirjoittamaan lainadokumentit, panttaamaan vakuudet ja nostamaan laina 
tarvittavassa aikataulussa sekä sopimaan pankin kanssa laina-aika sekä muut 
ehdot. Laina nostetaan torstaina 16.11.2017.  
 
Tämän lisäksi lunastetaan seurakunnan Selekta-säästöhenkivakuutus (no. 
129603) ja maksetaan se Kotkan seurakunnan Nordean tilille. 
 



8§ 
Muut asiat 

  
 Asian esittely 

Seurakunnan talousäännön hyväksyminen.  
 

Päätös  
seurakunnanneuvosto on kokouksessaan taloussäännön seurakunnalle. 
Valtuusto käsitteli kokouksessaan asiakirjan ja hyväksyi sen. Taloussääntö astuu 
voimaan heti, kun valtuuston pöytäkirja on tarkastettu. Taloussääntö tämän 
pöytäkirjan liitteenä.  
 
 
9§ 
Pöytäkirjan nähtäville asettaminen 
Seurakunnanvaltuuston 9.11.2017 kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 
kirkkoherranvirastossa 14.11.2017 alkaen 30 päivän ajaksi viraston 
aukioloaikoina. 
 
 
10§ 
Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 16:25.  
 
 
Kotkassa 9.11.2017 
 
 
Pertti Westman   Ville Kiiveri 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun 
mukaiseksi. 

 
 

Outi Ylinen    Marju Haltola 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
 
 


