Kauniaisten seurakuntayhtymä − Grankulla kyrkliga samfällighet
Yhteinen kirkkovaltuusto – Gemensamma kyrkofullmäktige
Puh./tfn 050-500 9000 / 050-500 7000
Aika − Tid

ti/tis 10.5.2022 klo/kl. 17.00 – 18.25

Paikka − Plats

Sebastos, Kauniaistentie 11 – Sebastos, Grankullavägen 11

PÖYTÄKIRJA − PROTOKOLL:
1§

Kokouksen avaus − Mötets öppnande
Puheenjohtaja avasi kokouksen. – Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§

Alkuhartaus – Inledningsandakt
Kirkkoherrat pitivät alkuhartauden. – Kyrkoherdarna höll inledningsandakt.

3§

Pöytäkirjantarkastajien valinta − Val av protokolljusterare
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Kivinen ja Susanna Ohls. – Matti Kivinen och
Susanna Ohls valdes till protokolljusterare.

4§

Nimenhuuto − Namnupprop
Sihteeri suoritti nimenhuudon ja puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Nimenhuudossa todettiin,
että läsnä oli yhteisen kirkkovaltuuston 15 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Liite 1. − Vid
namnuppropet konstaterades att 15 ledamöter och 2 suppleanter i gemensamma
kyrkofullmäktige var närvarande. Bilaga 1.

5§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus − Mötets lagenlighet och beslutförhet
Puheenjohtaja totesi, että kokous on kutsuttu koolle seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
3.5.2022–10.5.2022 nähtävillä olleella kuulutuksella (liite 2). Lisäksi kirkkovaltuutetuille oli
ilmoitettu kokouksesta ja lähetetty esityslista sähköpostitse 3.5.2022 (liite 3). –
Ordföranden konstaterade att sammanträdet hade kallats samman med en kungörelse, som
har varit uppsatt på församlingskansliets anslagstavla 3.5.2022–10.5.2022 (bilaga 2). Därtill
hade ledamöterna 3.5.2022 per e-post tillsänts skriftlig kallelse till sammanträdet jämte
föredragningslista (bilaga 3).
Näin ollen voitiin todeta, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu (KJ 8:5) ja läsnäolijoiden
määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen (KL 7:4). −
Härefter kunde man konstatera att sammanträdet var lagenligt sammankallat (KO 8:5) och
med beaktande av antalet närvarande ledamöter även beslutfört (KL 7:4).
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6§

7§

Esityslista – Föredragningslistan
Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning. Bilaga 3.

Ilmoitusasiat − Anmälningsärenden
Verotulot huhtikuu 2022, liite 4. − Skatteintäkter april 2022, bilaga 4.
Yhteinen kirkkovaltuuston syksyn ensimmäinen kokous ehdotetaan olevan ma 12.9.2022,
jolloin päätetään vuoden 2023 veroprosentista sekä ajantasaistetaan kirkon korjaustoimien
tilanteesta. −
Gemensamma kyrkofullmäktiges första sammanträde på hösten föreslås hållas måndag
12.9.2022. Då fattas beslut om skattesatsen 2023 och ges uppdaterad information om hur
kyrkans renovering framskrider.
Päätösehdotus: – Beslutsförslag:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar anteckna anmälningsärendena för kännedom.
Päätös – Beslut:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom.

8§

Vuoden 2021 tilinpäätös, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille – Bokslutet 2021, godkännande av bokslutet samt
beviljande av ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga
Talouspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:
________________________________________
______________________
Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet 19.4.2024, 6§:

Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2021 tilinpäätöksen kokouksessaan
29.3.2022. Tilintarkastaja (KPMG Oy/Martin Slotte JHT, HT) on tarkastanut hallinnon, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen tilivuodelta 2021 ja antanut siitä 8.4.2022 tilintarkastuskertomuksen (liite 5). Tilintarkastaja
esittää seurakuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilintarkastaja esittää, että vastuuvapaus myönnetään
seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.−31.12.2021.
Tilikauden 2021 tulos on 216.602,89 € ylijäämäinen, josta yksikkötuloslaskelmien mukaisesti yhteistalouden
osuus on +9.919,58 €, suomalaisen seurakunnan +92.990,29 € ja svenska församlingin +113.693,02 €.
Yhteistalouteen kirjattiin yhteensä 354.046,08 € myyntivoitto asunnon ja tontin myynnistä. Yhteistalouden
tilikauden tulokseen kirjattiin 415.000 € suuruinen investointivaraus, kirkkorakennuksen korjaustoimia varten.
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Investointivaraus voidaan tehdä kirkkovaltuuston päättämään yksilöityyn kohteeseen. Investointivarauksen
kirjauksen jälkeen yhteistalouden tulokseksi muodostui +9.919,58 €.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä
216.602,89 € vahvistetaan ja kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. Yhteistalouden erillistilinpäätöksen
osoittama ylijäämä 9.919,58 € kirjataan yhteistalouden yli-/alijäämätilille kokonaisuudessaan. Seurakuntien
yksikköosuuksien käytössä noudatetaan seurakuntaneuvostojen päätöstä. −
Gemensamma kyrkorådet har godkänt och undertecknat bokslutet för 2021 på sitt möte 29.3.2022. Revisorn
(KPMG Oy Ab/Martin Slotte OFGR, GR) har granskat förvaltningen, bokföringen och bokslutet för
redovisningsåret 2021 och 8.4.2022 avgett en revisionsberättelse (bilaga 5). Revisorn föreslår att
samfällighetens bokslut godkänns och att ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga som skött
samfällighetens förvaltning och ekonomi under redovisningsperioden 1.1−31.12.2021.
Redovisningsperioden 2021 uppvisar ett överskott på 216 602,89 euro, av vilken summa den gemensamma
ekonomins andel enligt resultaträkningarna per enhet är 9 919,58 euro, finska församlingens 92 990,29 euro
och svenska församlingens 113 693,02 euro.
Inom den gemensamma ekonomin bokfördes realisationsvinster på totalt 354 046,08 euro för försäljningen av
en bostad och en tomt. I den gemensamma ekonomins resultat för redovisningsperioden bokfördes en
investeringsreservering på 415 000 euro för reparationsåtgärderna i kyrkan. En investeringsreservering kan
med kyrkofullmäktiges beslut göras för ett specifikt ändamål). Efter att investeringsreserveringen bokförts
uppgick den gemensamma ekonomins resultat till 9 919,58 euro.
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att samfällighetens överskott för
redovisningsperioden, 216 602,89 euro, fastställs och bokförs på kontot redovisningsperiodens över/underskott. Överskottet i den gemensamma ekonomins enhetsbokslut, 9 919,58 euro, bokförs i sin helhet på
den gemensamma ekonomins över-/underskottskonto. Församlingarnas enhetsresultat behandlas enligt
församlingsrådens beslut.
Talouspäällikön päätösesitys: – Ekonomichefens beslutsförslag:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa seurakuntayhtymän vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen (liite 5) ja
tilinpäätöksen, mukaan lukien yhteistalouden vuosikertomuksen (liitteet 6) yhteiselle kirkkovaltuustolle ja
esittää, että
• investointivaraus 415.000 € Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimia varten hyväksytään;
• seurakuntayhtymän tilinpäätös ja sen mukainen tilikauden ylijäämä 216.602,89 € vahvistetaan;
• ylijäämä kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille;
• yhteistalouden erillistilinpäätöksen osoittama ylijäämä 9.919,58 € kirjataan yhteistalouden yli/alijäämätileille kokonaisuudessaan;
• seurakuntien yksikköosuuksien käytössä noudatetaan seurakuntaneuvostojen päätöstä;
• yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. –
Gemensamma kyrkorådet överlåter samfällighetens revisionsberättelse (bilaga 5) och bokslut 2021, inklusive
den gemensamma ekonomins årsberättelse (bilaga 6) till gemensamma kyrkofullmäktige och föreslår att
• investeringsreserveringen på 415 000 euro för reparationsåtgärderna i Grankulla kyrka godkänns;
• samfällighetens bokslut och redovisningsperiodens överskott på 216 602,89 euro fastställs;
• överskottet bokförs på kontot redovisningsperiodens över-/underskott
• överskottet i den gemensamma ekonomins enhetsbokslut, 9 919,58 euro, i sin helhet bokförs på den
gemensamma ekonomins över-/underskottskonto;
• församlingarnas enhetsresultat behandlas enligt församlingsrådens beslut;
• gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att bevilja de redovisnings-skyldiga ansvarsfrihet.
Päätös – Beslut:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

______________________
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Kauniaisten seurakuntayhtymän tilinpäätös, 2021 (liite 5) –
Grankulla kyrkliga samfällighets bokslut, 2021 (bilaga 5)
Vuosikertomus, 2021, yhteistalous (liite 6)
Årsberättelse, 2021, den gemensamma ekonomin (bilaga 6)
Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021, (liite 7) –
Revisionsberättelse för redovisningsåret 2021 (bilaga 7)
Päätösesitys: − Beslutsförslag:
•

yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy 415.000 € investointivarauksen Kauniaisten
kirkkorakennuksen korjaustoimia varten;

•

yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa Kauniaisten seurakuntayhtymän vuoden 2021
tilinpäätöksen ja tilikauden ylijäämän 216.602,89 €.;

•

yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä
(216.602,89 €) kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille ja yhteistalouden erillistilinpäätöksen osoittama ylijäämä 9 919,58 € kirjataan yhteistalouden yli/alijäämätileille kokonaisuudessaan;

•

yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy, että seurakuntien yksikköosuuksien käytössä
noudatetaan seurakuntaneuvostojen päätöstä;

•

yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä myöntää
vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta
1.1−31.12.2021 –

•

gemensamma kyrkofullmäktige godkänner investeringsreserveringen på 415 000 euro
för reparationsåtgärder i Grankulla kyrka;

•

gemensamma kyrkofullmäktige fastställer Grankulla kyrkliga samfällighets bokslut för
2021 och redovisningsperiodens överskott 216 602,89 euro;

•

gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att samfällighetens överskott för
redovisningsperioden (216 602,89 euro) bokförs på kontot redovisningsperiodens över/underskott och att överskottet i den gemensamma ekonomins separatbokslut
(9 919,58 euro) i sin helhet bokförs på den gemensamma ekonomins konto
redovisningsperiodens över-/underskott;

•

gemensamma kyrkofullmäktige godkänner att församlingarnas enhetsresultat behandlas
enligt församlingsrådens beslut;

•

gemensamma kyrkofullmäktige antecknar revisionsberättelsen för kännedom och
beviljar de redovisningsskyldiga, som skött församlingens förvaltning och ekonomi
under redovisningsperioden 1.1−31.12.2021, ansvarsfrihet.

Päätös: - Beslut:
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Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enligt förslaget.
9§

Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimet – päätös investointilainan nostamisesta −
Reparationsåtgärderna i Grankulla kyrka − beslut om att lyfta ett investeringslån
Talouspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:
_________________________
Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet 27.4.2024, 7§:
Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 2.3.2022 9 § tehnyt
rakentamispäätöksen Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimista ja valtuuttanut yhteisen kirkkoneuvoston
tekemään hankintapäätöksen tarjouskilpailun perusteella. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
29.3.2022 8 § tehnyt hankintapäätöksen rakennusurakoitsijasta, ja valinnut julkisen rakennusurakka
tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajaksi hankkeeseen Restok Oy:n. Rakennusurakkasopimus on
solmittu Kauniaisten seurakuntayhtymän ja Restok Oy:n välillä 16.4.2022. Urakoitsija aloittaa tontilla
2.5.2022.
Liitteenä 4 on Kauniaisten kirkkorakennusten kunnostustoimien kustannusseuranta huhtikuulta.
Taloustoimikunta on kokouksessaan 16.11.2021 käsitellyt Kauniaisten seurakuntayhtymän pääpankin Nordean
antamaa indikatiivista lainatarjousta ja päättänyt pyytää vertailuun vielä toiselta pankilta vastaavan tarjouksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.2.2022 8 § käsitellyt indikatiiviset lainatarjoukset Nordealta ja
Osuuspankilta, ja ne on edelleen esitelty yhteiselle kirkkovaltuustolle kokouksessa 2.3.2022 10 §. Yhteinen
kirkkovaltuusto on merkinnyt indikatiiviset lainatarjoukset tiedoksi ja kirjannut, että lainasta päätetään
kokouksessa 10.5.2022.
Taloustoimikunta on kokouksessaan 6.4.2022 käsitellyt korjausrakentamisen rahoittamisen kokonaisuuden.
Seurakunnat ovat kokouksissaan 23.3.2022 päättäneet sijoittaa osaltaan korjausrakentamiseen. Suomalainen
seurakunta 23.3.2022 21§ ja ruotsalainen seurakunta 23.3.2022 9§. Yhteistalous sijoittaa osaltaan
korjausrakentamiseen säästövaroistaan, joita on kerrytetty asuntojen ja tontin myyntituloista. Siten Kauniaisten
kirkkorakennusten korjaustoimet rahoitetaan puoliksi lainarahalla ja puoliksi säästövaroin.
Kirkkolain 9 luvun 1§ 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto päättää lainan ottamisesta.
Liitteenä 5 on eritelty korjausrakentamisen rahoittamisen kokonaisuus, ulkopuolisen rahoituksen tarve on
2.000.000 €:
Taloustoimikunta ja yhteinen kirkkoneuvosto ovat valmistelleet rahoitusta kahden pankin indikatiivisten
tarjousten perusteella, jonka jälkeen on keskitytty tarkempiin valmisteleviin neuvotteluihin Nordea pankin
kanssa, koska pitkään asiakassuhteeseen perustuva tarjous on kokonaistaloudellisesti parempi.
Inflaation voimakas kiihtyminen (maalisk. 2022; euroalueella 7,5 % ja Suomessa 5,8 %) sekä pankkien arviot
korkojen noususta syksyyn mentäessä ovat vaikuttaneet erityisesti koronsuojauksen hintaan rahoittamisen
valmistelun kuluessa.
Liitteenä 6 on Nordean 21.4.2022 päivittämä tarjous. Korkojen nousun vuoksi tarkoituksena on nostaa
välittömästi 1.500.000 € laina, joka myös suojataan samanaikaisesti. Lopullinen suojauksen hinta tiedetään
vasta lainan suojauksen hetkellä. Kesän jälkeen nostetaan pienempi laina, maksimissaan 500.000 €, jonka
suojaustarve ratkaistaan erikseen korkomarkkinatilanteen mukaan.
Kyseessä on investointilaina, jonka maksuohjelma on tasalyhenteinen 15 vuoden mukaan. Varsinaisen lainaajan päättyessä viimeinen maksuerä jää isommaksi. Kyseessä ei ole järjestelylaina.
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Talouspäällikkö esittelee lainatarjouksen ja laskelman arvioiduista lainanhoitokuluista vuosittain. −
Gemensamma kyrkofullmäktige i Grankulla kyrkliga samfällighet fattade på sitt sammanträde 2.3.2022, 9 §,
beslut om att renovera Grankulla kyrkobyggnader och befullmäktigade gemensamma kyrkorådet att fatta
upphandlingsbeslutet på basis av en anbudsinfordran. Gemensamma kyrkorådet fattade på sitt möte 29.3.2022,
8 §, upphandlingsbeslutet om byggentreprenören och valde Restok Oy till serviceproducent för projektet på
basis av en offentlig anbudsinfordran. Ett entreprenadavtal mellan Grankulla kyrkliga samfällighet och Restok
Oy har ingåtts 16.4.2022. Entreprenören inleder arbetet på tomten 2.5.2022.
Kostnadsuppföljningen (från april månad) av reparationsåtgärderna i Grankulla kyrkobyggnader bifogas som
bilaga 4.
Ekonomikommittén behandlade på sitt möte 16.11.2021 den indikativa låneoffert som Grankulla kyrkliga
samfällighets huvudbank Nordea har gett och beslutade begära en motsvarande offert från en annan bank att
jämföra med.
Gemensamma kyrkorådet behandlade på sitt möte 21.2.2022, 8 §, de indikativa låneofferterna från Nordea och
Andelsbanken, och de har framlagts för gemensamma kyrkofullmäktige på sammanträdet 2.3.2022, 10 §.
Gemensamma kyrkofullmäktige har antecknat de indikativa låneofferterna för kännedom och protokollfört att
beslut om lånet fattas på sammanträdet 10.5.2022.
Ekonomikommittén behandlade finansieringen av renoveringen som helhet på sitt möte 6.4.2022.
Församlingarna beslutade på sina möten 23.3.2022 för sin del att investera i renoveringen. Finska församlingen
23.3.2022, 21 §, och svenska församlingen 23.3.2022, 9 §. Den gemensamma ekonomin investerar för sin del i
renoveringen med sparmedel, som kommit in från försäljningen av bostäder och en tomt. På så sätt finansieras
reparationsåtgärderna i Grankulla kyrkobyggnader till hälften med lån och till hälften med sparmedel.
Enligt 9 kapitlet 1 § 3 mom. i kyrkolagen fattar kyrkofullmäktige beslut om att uppta lån.
I bilaga 5 finns finansieringshelheten för renoveringen specificerad. Behovet av extern finansiering är
2 000 000 euro.
Ekonomikommittén och gemensamma kyrkorådet har berett finansieringen på basis av indikativa låneofferter
från två banker, varefter man koncentrerat sig på närmare, förberedande förhandlingar med Nordea Bank,
eftersom dess offert, som bygger på en långvarig kundrelation, är totalekonomiskt förmånligare.
Den snabbt ökande inflationen (mars 2022: 7,5 procent i euroområdet, 5,8 procent i Finland) samt bankernas
uppskattning av hur räntorna kommer att stiga framåt hösten har särskilt påverkat priset på ränteskydd under
beredningen av finansieringen.
I bilaga 6 finns Nordeas uppdaterade offert 21.4.2022. På grund av de stigande räntorna är avsikten att genast
lyfta ett lån på 1 500 000 euro som samtidigt även skyddas. Det slutgiltiga priset på skyddet vet vi först när
lånet skyddas.
Efter sommaren lyfts ett mindre lån, högst 500 000 euro, vars skyddsbehov bedöms för sig enligt det rådande
räntemarknadsläget
Det är fråga om ett investeringslån med rak amortering i 15 år enligt betalningsprogrammet. När den egentliga
lånetiden löper ut blir den sista betalningen större. Det är inte fråga om ett konsolideringslån.
Ekonomichefen presenterar låneofferten och en kalkyl över de beräknade låneskötselkostnaderna per år.
Esitys: − Förslag:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1.

käsittelee Nordean 21.4.2022 antaman lainatarjouksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto
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2.

päättää nostaa Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimia varten korkeintaan 2.000.000 € pankkilainaa

3.

hyväksyy Nordea pankin liitteen 6 mukaisen
kokonaistaloudellisesti edullisimpana ratkaisuna

4.

päättää nostaa välittömästi Nordea pankista 1.500.000 €:n lainan, joka suojataan korkoputkella.

5.

valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston sopimaan Nordea pankin kanssa loppuosan lainajärjestelyistä
päätöskohdan 2 valtuuden rajoissa.

lainatarjouksen

1.500.000

€

+

500.000

€

Gemensamma kyrkorådet
1.

behandlar Nordeas låneoffert 21.4.2022.

Gemensamma kyrkorådet
kyrkofullmäktige

föreslår

för

gemensamma

kyrkofullmäktige,

att

gemensamma

2.

beslutar att lyfta ett banklån på högst 2 000 000 euro för reparationsåtgärderna i Grankulla
kyrkobyggnader

3.

godkänner Nordea Banks låneoffert 1 500 000 euro + 500 000 euro enligt bilaga 6 som den
totalekonomiskt sett förmånligaste lösningen.

4.

beslutar att omedelbart lyfta ett lån på 1 500 000 euro i Nordea Bank, som skyddas med räntekorridor.

5.

befullmäktigar gemensamma kyrkorådet att avtala med Nordea Bank om lånearrangemangen för
återstoden inom ramen för fullmakten i beslutspunkt 2.

Päätös – Beslut:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

________________________
Talouspäällikkö esittelee investointilainan valmistelua sekä esittelee remontin rahoittamisen
kokonaisuuden (liite 8) ja Nordean lainatarjouksen 21.4.2022 (liite 9).
Pykälä tarkastetaan kokouksessa heti asian käsittelyn jälkeen. − Paragrafen justeras på
mötet.

Päätösesitys: − Beslutsförslag:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. nostaa Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimia varten korkeintaan 2.000.000 €
pankkilainaa
2. hyväksyy Nordea pankin liitteen 9 mukaisen lainatarjouksen 1.500.000 € + 500.000 €
kokonaistaloudellisesti edullisimpana ratkaisuna
3. päättää nostaa välittömästi Nordea pankista 1.500.000 €:n lainan, joka suojataan
korkoputkella.
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4. valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston sopimaan Nordea pankin kanssa loppuosan
lainajärjestelyistä päätöskohdan 2 valtuuden rajoissa. −
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att
1. beslutar att lyfta ett banklån på högst 2 000 000 euro för reparationsåtgärderna i
Grankulla kyrkobyggnader
2. godkänner Nordea Banks låneoffert 1 500 000 euro + 500 000 euro enligt bilaga 9 som
den totalekonomiskt sett förmånligaste lösningen
3. beslutar att omedelbart lyfta ett lån på 1 500 000 euro i Nordea Bank, som skyddas med
räntekorridor
4. befullmäktigar gemensamma kyrkorådet att avtala med Nordea Bank
lånearrangemangen för återstoden inom ramen för fullmakten i beslutspunkt 2.

om

Päätös: - Beslut:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enligt förslaget.
Pykälä tarkistettiin heti asian käsittelyn jälkeen kokouksessa − Paragrafen justerades genast
efter att ärendet behandlats på mötet.

10§

Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikautena 2023–2026 – Gemensamma
kyrkofullmäktiges mandatfördelning under mandatperioden 2023–2026
Puheenjohtajan esittely: –
________________________________________
Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet 27.4.2024, 7§:

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa viimeistään kesäkuussa 2022 yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jako yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakuntien
edellisen vuodenvaihteen väkilukujen perusteella. (KJ 10:9)
Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakuntien yhteenlasketun väkiluvun mukaan seuraavasti (KJ
10:9): Jos jäseniä on 10 000 tai vähemmän, kirkkovaltuustoon valitaan 21 jäsentä. Kauniaisten seurakuntien
yhteinen jäsenmäärä oli 6793 31.12.2021
Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan seurakuntien
väkilukujen suhteessa. (KL 11:7) −
Gemensamma kyrkofullmäktige i samfälligheten fastställer senast i juni 2022 mandatfördelningen för
medlemmarna av gemensamma kyrkofullmäktige på basis av antalet församlingar i samfälligheten samt
folkmängden i församlingarna vid ingången av året. (KO 10:9)
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Till gemensamma kyrkofullmäktige väljs medlemmar enligt församlingarnas sammanräknade folkmängd till
följande antal (KO 10:9): Då folkmängden i församlingarna är 10 000 eller färre, väljs 21 medlemmar till
kyrkofullmäktige. Grankulla församlingars sammanräknade medlemsantal 31.12.2022 var 6793.
Av mandaten tilldelas varje församling först två. De återstående mandaten fördelas mellan församlingarna i
förhållande till församlingarnas folkmängd. (KL 11:7)
Väkiluku − Ykv:n paikat − Folkmängd − Mandat i gkf

Kauniaisten
suomalainen
seurakunta
Grankulla
svenska församling

%-osuus −
%-andel

paikat −
platser

65,39%

2 + 11 = 13

2351

34,61%

2+6=8

6793

100%

21

Väkiluku
Folkmängd
1.1.2022
4442

−

Puheenjohtajan päätösesitys: – Beslutsförslag:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa
paikkajaon vaalikaudeksi 2023–2026: Kauniaisten suomalainen seurakunta 13 paikkaa ja Grankulla svenska
församling 8 paikkaa. –
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att gemensamma kyrkofullmäktige
fastställer mandatfördelningen för mandatperioden 2023−2026: Kauniaisten suomalainen seurakunta 13
mandat och Grankulla svenska församling 8 mandat.
Päätös – Beslut:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
_____________________

Päätösesitys: − Beslutsförslag:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vaalikaudeksi
2023–2026: Kauniaisten suomalainen seurakunta 13 paikkaa ja Grankulla svenska
församling 8 paikkaa. −
Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer mandatfördelningen för gemensamma
kyrkofullmäktige för mandatperioden 2023−2026: Kauniaisten suomalainen seurakunta 13
mandat och Grankulla svenska församling 8 mandat.
Päätös - Beslut:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enligt förslaget.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet − Protokolljusterarnas initialer _______ _______

Sivu − Sida 9 / 10

11 §

Muut asiat − Övriga ärenden
Ei muita asioita. − Inga övriga ärenden.

12 §

Valitusosoitus − Besvärsanvisning
Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen valitusosoituksen. Liite 10. −
Ordföranden gav besvärsanvisning enligt kapitel 24 i KL. Bilaga 10.

13 §

Kokouksen päättäminen − Mötets avslutande
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25 –
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 18.25.
Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puolesta: –
På gemensamma kyrkofullmäktiges i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar:
Kauniaisissa – Grankulla__.__.2022

_____________________
Veronica Fellman
Pj – Ordf.

____________________
Eeva-Mari Salmi
Siht. – Sekr.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: – Protokollet är justerat och godkänt:
Kauniaisissa ___.___.2022

Grankulla ___.___.2022

______________________
Matti Kivinen

___________________________
Susanna Ohls

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
3.5.2022. Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa
kolmenkymmenen (30) päivän ajan 17.5.2022– 16.6.2022 seurakuntatoimiston
aukioloaikana. – Meddelande om när protokollet finns till påseende har uppsatts på
församlingskansliets anslagstavla 3.5.2022. Det justerade protokollet har varit framlagt till
offentlig granskning på församlingskansliet i trettio (30) dagar 17.5.2022–16.6.2022 under
församlingskansliets öppethållningstider.
Kauniaisissa – Grankulla _.....................
Eeva-Mari Salmi
Siht. – Sekr.
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