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VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Informaatiotilaisuus
Aika

tiistai 22.9.2015 klo 17.30 (kahvitarjoilu klo 17.00)

Paikka

Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen auditorio
Unikkotie 5 A, 01300 Vantaa
Informaatiotilaisuuden alussa pidetään seuraavat esittelyt:
•

Rekolan seurakunnan toiminta
kirkkoherra Laura Maria Latikka

•

Lähetystyö
Rekolan seurakunnan kirkkoherra Laura Maria Latikka
Tikkurilan seurakunnan lähetyssihteeri Sirpa Jalokinos
Hämeenkylän seurakunnan lähetyssihteeri Jarkko Vähäsarja

•

Pakolaistilanne ja Vantaa
yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi

•

Viestinnän nykytilanne
päätoimittaja-viestintäjohtaja Pauli Juusela.

Informaatiotilaisuuden jälkeen valtuutetuilla on mahdollisuus ryhmäkokouksiin
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen tiloissa. Remontin vuoksi käytössä
ovat auditorio, diakoniakeskuksen kokoushuone ja kasvatuksen neuvotteluhuone.

Kokous
Aika

tiistai 29.9.2015 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30)

Paikka

Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen auditorio
Unikkotie 5 A, 01300 Vantaa

Osallistujat

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet
Puheenjohtaja
Sihteeri

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
lakimies Anita Savioja

Asiantuntijat

Vantaan seurakuntien kirkkoherrat
palvelukeskuksen johtavat viranhaltijat

Alkuhartaudet

kirkkoherra Laura Maria Latikka

MAHDOLLISESTA ESTEESTÄ PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN
Heli Niemiselle, p. 050 573 6351 tai heli.r.nieminen@evl.fi
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56 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

57 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 14.9.2015 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 21.9.2015
alkaen.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

58 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Jorma
Hentilä ja Jan-Erik Eklöf.

Päätös

59 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito
Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 6.10.2015 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 8.10.–9.11.2015. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 14.9.–19.10.2015 samoilla ilmoitustauluilla
olleella ilmoituksella.

Päätös

60 § Kokouksen työjärjestys
Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

61 § Kansainvälisen vastuun vuoden 2015 avustusmäärärahan jakopäätös
Ykn 9.9.2015

Vuoden 2015 talousarvioon on varattu lähetystyölle, Kirkon Ulkomaanavulle
ja Suomen Merimieskirkolle yhteisen seurakunnallisen työn (3.) pääluokkaan
yhteensä 687 435 euron avustusmääräraha. Osuus verotuloista on pysynyt
samana verrattuna viime vuoteen. Seurakuntayhtymän perussäännön (4 § 8 f
-kohta) mukaisesti yhteinen kirkkovaltuusto päättää 338 559 euron määrärahaosuudesta. Seurakuntaneuvostot päättävät 348 876 euron määrärahaosuudesta. Lisäksi kullakin seurakunnalla on lisäksi oikeus käytettävissään
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olevasta määrärahasta myöntää tukea lähetystyölle ja Kirkon ulkomaanavulle.
Päättäessään vuoden 2014 kansainvälisen vastuun määrärahoista 30.9.2014
/ 68 § Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti jakaa lähetysmäärärahan kirkon kaikille seitsemälle lähetysjärjestölle näiden vapaaehtoisen rovastikunnallisen lähetyskannatuksen suhteessa.

Liite 1: Yhteisen kirkkovaltuuston päätös 30.9.2014 / 68 §
Määrärahojen jako
Alla olevassa taulukossa on esitetty Hämeenkylän ja Korson seurakuntaneuvostojen päätösten mukaiset summat lähetysmäärärahojen jaosta. Muut seurakuntaneuvostot eivät ole vielä tehneet päätöksiä vuoden 2015 lähetysmäärärahojen jaosta. Päätökset tehdään kuluvan syksyn aikana.

Seurakunta

Jakosumma

Jaetaan.
myöhemmin

Tikkurila

91 483

91 483

Vantaankoski

67 484

67 484

Korso

50 161

Vanda svenska

19 656

19 656

Hakunila

45 964

45 964

Rekola

38 190

38 190

Hämeenkylä

35 937

Yhteensä

348 875

SLS

SLEY

20 160

262 778

ELY SLEF

500

7 100

7 100

27 260

7 100

SPS

6 500

437
500

437

6 500

SEKL

ELK SANSA

1 500 11 000

4 000

7 100

7 100

7 100

8 600 18 100

11 100

KUA

Jaettu
yhteensä

6 500

50 160

35 937
6 500

86 097

Vuoden 2015 talousarvion perusteluiden mukaisesti yhteinen kirkkovaltuusto
jakaa Suomen Merimieskirkolle kansainvälisen avun määrärahasta 15 840
euroa ja Kirkon ulkomaanavulle 64 544 euroa.
Alla olevassa taulukossa on esitetty em. erien jälkeen jäljelle jäävän yhteisesti
jaettavan osuuden (258 175 euroa) jakoesitys lähetysjärjestöittäin vuoden
2014 rovastikunnallisen vapaaehtoiskannatuksen suhteessa. Päätösesitys
perustuu valtuuston vuoden 2014 kansainvälisen avustusmäärärahan jakoa
koskevaan päätökseen.
Tähän taulukkoon on kerätty ja laskettu lähetysjärjestöjen rovastikunnallisen vapaaehtoiskannatuksen mukaiset virallisten lähetysjärjestöjen osuudet sekä KUA:n ja merimieskirkon osuudet vuodelta 2014.
Järjestö *)
Rovastikunnallinen vapaaehtoiskannatus 2014 KLK:n tilaston muAvustussumma
kaan (eur) ja %-osuus
euroa
SLS
340 191
34,4 %
88 905
SLEY
34 252
3,5 %
8 951
SLEF
0
0%
0
SPS
75 111
7,6 %
19 629
SELK
178 264
18,0 %
46 587
ELK
240 453
24,3 %
62 839
SANSA
119 629
12,1 %
31 264
Yhteissumma
987 900
100,00 %
258 175
KUA (osuus on 20 % 322 717 määrärahaosuudesta
64 544
Merimieskirkko (osuus on talousarvioon merkitty summa)
15 840
Valtuuston päättämä summa yhteensä
338 559
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. merkitä tiedoksi seurakuntaneuvostojen tekemät kohdennuspäätökset ja tilittää avustussummat järjestöille tähän asti tehtyjen päätösten mukaisesti:
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry
Svenska Lutherska Evangeliföreningen I Finland (SLEF)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Lähetysyhdistys Kylväjä
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Kirkon Ulkomaanapu (KUA)

27 260
7 100
500
437
6 500
8 600
18 100
11 100
6 500

Yhteissumma

86 097

Hakunilan, Rekolan, Tikkurilan, Vanda svenska församlingin ja Vantaankosken seurakuntaneuvostot päättävät myöhemmin vuoden 2015 aikana jäljellä
olevan 262 779 euron jakamisesta. Nämä summat tilitetään järjestöille seurakuntaneuvostojen päätösten mukaisesti.
2. tilittää talousarvion mukaisesti Suomen Merimieskirkko ry:lle 15 840 euroa
3. tilittää talousarvion mukaisesti Kirkon Ulkomaanavulle 64 544 euroa
4. tilittää 258 175 euroa avustussummasta yleisavustuksena vuoden 2015 talousarvion ja yhteisen kirkkovaltuuston 30.9.2014/65 §:n mukaisesti rovastikunnallisen vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa KLK:n vuoden
2014 tilaston perusteella seuraavasti::
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Svenska Lutherska Evangeliföreningen I Finland (SLEF)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Lähetysyhdistys Kylväjä
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Yhteissumma

88 905
8 951
0
19 629
46 587
62 839
31 264
258 175

5. tarkistaa päätöksen tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Käsittely

Sari Roman-Lagerspetz teki seuraavan vastaehdotuksen:
Vastaesitys, 122 §, yhtymän johtajan esitys, kohta 4
Esitän, että koko määräraha jaetaan Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kesken näiden vapaaehtoisen rovastikunnallisen kannatuksen suhteessa. Nämä kaksi järjestöä suhtautuvat ongelmattoman hyväksyvästi naispappeuteen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.
Kirkko tekee omaa lähetystyötään, perustehtäväänsä, lähetysjärjestöjen kautta. Järjestöjen työ on siis kirkon omaa perustyötä. Pidän ongelmallisena sitä,
että seitsemästä järjestöstä neljä ei kelpuuta työhönsä lähes puolta kirkkomme papeista näiden sukupuolen perusteella.
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Esitän, että rahoituksen ulkopuolelle jätetään ne järjestöt, jotka vahvistavat
syrjiviä asenteita maissa, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema
on jo ennestään heikkoa.
SARI ROMAN-LAGERSPETZ
Sari Roman-Lagerspetz

JAN-ERIK EKLÖF
Jan-Erik Eklöf

Jan-Erik Eklöf kannatti Roman-Lagerspetzin ehdotusta.
Eero Tulosmaa, Heikki Hilli, Seppo Kalliokoski ja Markku Nieminen kannattivat yhtymän johtajan esitystä.
Toimitetussa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjatarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina ja jossa yhtymän johtajan esitystä kannattavat vastasivat
”jaa” ja tehtyä kannatettua muutosehdotusta kannattavat ”ei”, annettiin kahdeksan ”jaa”-ääntä ja kolme ”ei”-ääntä. Lisäksi yksi jäsen äänesti tyhjää.
Päätös

Esityksen mukaan.
Sari Roman Lagerspetz jätti päätökseen seuraavan pöytäkirjamerkinnän:
Kirkko tekee omaa lähetystyötään, perustehtäväänsä, järjestöjen kautta. Järjestöjen työ on siis kirkon omaa lähetystyötä. Pidän ongelmallisena sitä, että
seitsemästä järjestöstä neljä ei kelpuuta työhönsä lähes puolta kirkkomme
työntekijöistä sukupuolen perusteella.
Jan-Erik Eklöf oli myös allekirjoittanut pöytäkirjamerkinnän.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 18.55.–19.04.

Yhteinen kirkkovaltuusto 29.9.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. merkitä tiedoksi seurakuntaneuvostojen tekemät kohdennuspäätökset ja tilittää avustussummat järjestöille tähän asti tehtyjen päätösten mukaisesti:
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry
Svenska Lutherska Evangeliföreningen I Finland (SLEF)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Lähetysyhdistys Kylväjä
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Kirkon Ulkomaanapu (KUA)

27 260
7 100
500
437
6 500
8 600
18 100
11 100
6 500

Yhteissumma

86 097

Hakunilan, Rekolan, Tikkurilan, Vanda svenska församlingin ja Vantaankosken seurakuntaneuvostot päättävät myöhemmin vuoden 2015 aikana jäljellä
olevan 262 779 euron jakamisesta. Nämä summat tilitetään järjestöille seurakuntaneuvostojen päätösten mukaisesti.
2. tilittää talousarvion mukaisesti Suomen Merimieskirkko ry:lle 15 840 euroa
3. tilittää talousarvion mukaisesti Kirkon Ulkomaanavulle 64 544 euroa
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4. tilittää 258 175 euroa avustussummasta yleisavustuksena vuoden 2015 talousarvion ja yhteisen kirkkovaltuuston 30.9.2014/65 §:n mukaisesti rovastikunnallisen vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa KLK:n vuoden
2014 tilaston perusteella seuraavasti::
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Svenska Lutherska Evangeliföreningen I Finland (SLEF)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Lähetysyhdistys Kylväjä
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Yhteissumma

88 905
8 951
0
19 629
46 587
62 839
31 264
258 175

5. tarkistaa päätöksen tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös

62 § Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen ympäristöohjelman hyväksyminen
vuosiksi 2016–2020 ja Kirkon ympäristödiplomin hakeminen
Ykn 9.9.2015

Kirkon toiminnassa ympäristövaikutusten huomioon ottaminen toimii parhaiten kokonaisvaltaisen ympäristöjärjestelmän avulla. Kirkon ympäristödiplomi
on Suomen evankelisluterilaisen kirkon oma ympäristöjärjestelmä, joka perustuu kansainvälisiin ympäristöjärjestelmiin ja joka on muokattu seurakunnille sopivaksi. Vantaan seurakuntayhtymälle myönnettiin Kirkon ympäristödiplomi toisen kerran vuonna 2011.
Kirkon ympäristödiplomi kattaa seurakuntien toiminnan ja talouden, ympäristökasvatuksen, jätehuollon, siivouksen, energian ja rakentamisen, ruuan ja
keittiöt, toimistot, hautausmaat ja viheralueet, leiri- ja kurssikeskukset, metsät
ja liikenteen. Ympäristödiplomin piiriin kuuluvat mm. hankinnat, joilla vaikutetaan kulutuksen ympäristökuormitukseen, hengellisen työn yhtenä peruspilareista toimiva kasvattaminen vastuuseen luomakunnasta sekä energian- ja
vedenkulutus.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.2.2015 kokouksessaan hakea Vantaan
seurakunnille Kirkon ympäristödiplomia. Päätös on annettu tiedoksi Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulille 11.3.2015. Kirkkohallitus myöntää ympäristödiplomin tuomiokapitulin suosituksesta virallisten Kirkon ympäristödiplomin
auditoijien lausunnon perusteella. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston pyynnöstä seurakuntayhtymälle auditoijat, jotka kirjoittavat lausuntonsa ympäristökatselmusraportin, ympäristöohjelman ja seurakuntayhtymään
tekemänsä auditointikäynnin perusteella.
Yhteinen kirkkoneuvosto perusti 11.2.2014 kokouksessaan ympäristötoimikunnan, jonka tehtäväksi määrättiin koordinoida paikallista ympäristötoimintaa seurakunnissa ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa sekä ohjata
yhteisiä ympäristötointa koskevia painopisteitä (esimerkiksi ympäristödiplomin
uusiminen ja ympäristöohjelman 2016–2020 laatiminen). Toimikunnan työn
tuloksena on valmistunut Kirkon ympäristödiplomin vaatimusten mukainen
ympäristökatselmusraportti ja ympäristöohjelma vuosiksi 2016–2020. Ympäristökatselmuksessa on kuvattu Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan mukaisesti Vantaan seurakuntien ympäristötyötä edellisen nelivuotisen ympäristödiplomikauden ajalta. Vuosiksi 2016–2020 laadittu ympäristöohjelma pohjau-
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tuu vuoden 2015 ympäristökatselmukseen ja siinä esitetään ympäristöön liittyvät tavoitteet Vantaan seurakunnille ja palveluyksiköille. Ympäristöohjelman
ja ympäristödiplomin myötä seurakunnat ja palvelukeskus sitoutuvat ekologisuuteen, ympäristönsuojeluun ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen omissa toimintapuitteissaan.
Ympäristöohjelma on ollut työntekijöiden ja seurakuntalaisten nähtävillä internet- ja intranetsivuilla 18.6.–28.8.2015. Sivuilla on voinut äänestää kolmea
tärkeintä ympäristöohjelmatavoitetta. Ympäristöohjelmaa on käsitelty kirkkoherrojen kokouksessa ja ympäristötoimikunnassa. Siitä on pyydetty kommentteja seurakuntaneuvostoilta, yhteistyötoimikunnalta, kiinteistöjohtokunnalta ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta.
Ympäristötoimikunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää hakea Kirkon ympäristödiplomia liitteenä olevan ympäristöohjelma-asiakirjan perusteella. (JT)

Liite 2: Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen ympäristöohjelma vuosiksi 2016–2020
Liite 3: Seurakuntaneuvostojen, johtokuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä ympäristötoimikunnan valmisteleman liitteenä olevan Vantaan seurakuntien ja yhteisten palvelujen ympäristöohjelman vuosiksi
2016 - 2020 ja antaa ympäristötoimikunnalle valtuudet tehdä tekstiin
pieniä täydennyksiä vielä aineiston hyväksymisen jälkeen
2. saattaa ympäristöohjelman tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle
3.

hakea Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta ympäristötoimikunnan
esityksen perusteella Vantaan seurakuntayhtymälle ympäristödiplomia

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 29.9.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee ympäristöohjelman tiedoksi.
Päätös

63 § Puolivuosiraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpitoon
perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden sekä
ennusteita loppuvuodeksi
Ykn 9.9.2015

Seurakuntayhtymän taloussäännön 21 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto
päättää talousarviota hyväksyessään raportointitavoista ja aikataulusta yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanoohjeen mukaisesti:
Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja yhteiselle kirkkovaltuustolle koko seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien toiminnallisten ta-
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voitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle.
Yhteinen kirkkoneuvosto raportoi yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavasti:
-kolme kertaa vuodessa kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle
-puolivuotisraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpitoon
perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja
ennusteita loppuvuodelle.
Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittu puolivuotisraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, joka sisältää myös
kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon
nähden sekä ennusteita loppuvuodelle. (JV/JT)

Liite 4: Puolivuosiraportti 1.1.–30.6.2015
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää puolivuotisraportin yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 29.9.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee puolivuosiraportin tiedoksi.
Päätös

64 §

Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuodeksi 2016

Ykn 9.9.2015

Laki verotusmenettelystä edellyttää, että seurakuntayhtymä ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosenttinsa Verohallitukselle kunakin vuonna viimeistään marraskuun 17. päivänä. Prosentti ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Vantaan seurakuntien tuloveroprosentti on ollut pitkään 1,00. Periaatteena on ollut, että Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti pidetään
pääkaupunkiseudun muiden seurakuntayhtymien tuloveroprosenttien tasolla.
Vaikka Vantaan seurakuntien talouden tilanne on viime aikoina heikentynyt,
tuloveroprosentin korottaminen ei ole ollut suunnitelmissa. Vuoden 2016 talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2018 on laadittu
1,00 tuloveroprosentin mukaisesti. (JV/JT)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää,
että Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuonna 2016 on 1,00 %.

Käsittely

Talouspäällikkö korjasi puolivuotisraportin kohdassa Seurakuntien jäsenmäärä olevaa tekstiä siten, että Vantaan kaupungin väkiluku on lisääntynyt 1 599
henkilöä ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys

Kokouskutsu
ja esityslista
Yhteinen kirkkovaltuusto

4/2015
56–66 §
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29.9.2015
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuonna 2016 on 1,00 %.

Päätös

65 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

66 § Valitusosoitus

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 8.10.–9.11.2015 Vantaan seurakuntien ja
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300
Vantaa, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 14.9.–19.10.2015 seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.
Vantaalla 10.11.2015

Anita Savioja
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Kokouksen puolesta
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
puheenjohtaja

Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Vantaalla 6.10.2015

