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SEURAKUNNANVALTUUSTON KOKOUS 1/2018 
 
Aika  Keskiviikko 30.5.2018  klo 17.00 -  
Paikka  Mikkelin ortodoksinen seurakuntasali, Paavalinkatu 4, Mikkeli 
   
Läsnä  Anteroinen Heikki  

Grosu Bogdan  kirkkoherra 
  Bordi Hannu   II varapuheenjohtaja 
  Häyrinen Ilkka 

Ihalainen Jarmo 
Karjalainen Seppo 
Kolehmainen Irma 
Kudjoi Antero 
Lappi Ilkka   puheenjohtaja 

  Lintu Pirjo 
  Lipponen Kari 
  Majuri Arja 

Markkula Kristiina 
Mäkitalo Tapio  I varapuheenjohtaja 

  Parkkonen Markus 
Pirhonen Pertti 
Reinikainen Pentti  
Turkki Tapani 

 
Poissa  Karvonen Irina 
 
   
PÄÄTÖKSET 
 
1 §   Kokouksen avaus 

Päätös: 
Puheenjohtaja Ilkka Lappi avasi kokouksen.  

 
 
2 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätös: 
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle laillisesti 14 päivää ennen kokousta ja 
kokouskutsu on ollut nähtävillä 14 päivän ajan ennen kokousta (KJ 88 § 4 mom). 
Todettiin, että kokous on päätösvaltainen, koska läsnä on enemmän kuin puolet 
jäsenistä (KL 52 §). 
 
 

3 §   Pöytäkirjatarkastajien valinta  
Päätös: 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antero Kudjoi ja Irma Kolehmainen, jotka toi-
mivat myös ääntenlaskijoina.  
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4 §   Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Päätös: 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukainen työjärjestys. 

 
 
5 §  Vuoden 2017 vuosikertomuksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen 

Päätös: 
Valtuusto käsitteli yksityiskohtaisesti vuoden 2017 vuosikertomuksen ja toi-
mintakertomuksen. 
Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 vuosikertomukset ja toimintakertomukset. 
 
Liite 1: Saimaan seurakunnan vuosikertomus 2017 
Liite 2: Saimaan seurakunnan toimintakertomus 2017 

 
 
6 §  Vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittely 

Päätös: 
Valtuusto käsitteli yksityiskohtaisesti vuoden 2017 tilinpäätöksen.  
Valtuutettujen keskustelussa nousivat esille muun muassa: 
- kiinteistöverojen taso eri kunnissa 
- Mikkelin kiinteistöjen korkeat lämmityskulut 
- seurakuntasalin vuokraamisaste perhe- ym. juhlien osalta sekä siivous- ja 

valvontakulut salien vuokraamisen yhteydessä 
 

Päätettiin antaa neuvostolle tehtäväksi selvittää mahdollisuudet Mikkelin kir-
kon ja seurakuntasalin lämmityskulujen säästämiseksi.  

 
Liite 3: Saimaan seurakunnan tilinpäätös 2017 

 
 
7 §  Tilintarkastajien lausunto vuoden 2017 tilien ja talouden hoidosta 

Päätös: 
Valtuusto tutustui tilintarkastuskertomukseen vuoden 2017 tilien ja talouden 
hoidosta. 
 
Liite 4: Saimaan seurakunnan tilintarkastuskertomus 2017 

 
 
8 §   Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen 

Päätös: 
Valtuusto vahvisti Saimaan seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen. 
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9 §  Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2016 Saimaan seu-

rakunnan tilien ja talouden hoidosta 
Päätös: 
Valtuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuoden 2017 tilien ja talou-
den hoidosta.  
Valtuuston jäsenet, jotka kuuluvat myös seurakunnanneuvostoon (Hannu Bordi, 
kirkkoherra Bogdan Grosu, Ilkka Häyrinen, Jarmo Ihalainen ja Pentti Reinikai-
nen) eivät osallistuneet päätöksentekoon. 

 
 
10 §   Seurakunnan taloussäännön hyväksyminen 

Seurakunnanneuvosto 19.4.2018 
Kirkkojärjestys 122 § velvoittaa seurakunnan laatiman taloussäännön, jonka 
seurakunnanvaltuusto hyväksyy. Uudella Saimaan ortodoksisella seurakunnalla 
ei ole vielä voimassaolevaa taloussääntöä. 
 
Päätös: 
Päätettiin esittää seurakunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi liitteen 1 mukai-
sen taloussäännön. 
Liite 5: Saimaan seurakunnan taloussääntö 
 
 

11 §   Seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön hyväksyminen 
Seurakunnanneuvosto 15.3.2018 
Neuvosto päätti esittää 6.9.2017 kokouksessaan hautauspaikkamaksuista seu-
raavaa:  
- yksi hautapaikka 150 €/25 vuotta 
- kaksi rinnakkaista hautapaikkaa 200 €/ 25 vuotta 
- sotiemme veteraaneille hautapaikat ovat maksuttomia (rintamamiestun-

nuksen omaavat) 
- hinnaston vahvistaa valtuusto neuvoston esityksen pohjalta talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä 
 

Khra:  
Taksoista on vielä hyvä keskustella ennen asiasta päättämistä valtuustossa. 
Esitän, että hinnat olisivat seuraavat: 
- yksi hautapaikka 190 €/25 vuotta 
- kaksi rinnakkaista hautapaikkaa 250 €/ 25 vuotta 

 
Päätös: 
Päätettiin esittää kirkkoherran esitys seurakunnanvaltuustolle. 
Päätettiin, että kirkkoherra jatkaa neuvottelua Pieksämäen hautausmaan omis-
tusoikeuden siirtämisestä Pieksämäen ev.lut. seurakunnalle.  
 
Seurakunnanvaltuusto 30.5.2018 
Päätös: 
Hyväksyttiin liitteen mukainen hautaustoimen ohjesääntö yksimielisesti. 
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12 §   Asiakirjojen siirtäminen Mikkelin maakunta-arkistoon 

Seurakunnanneuvosto 15.3.3018 
11.1 Asiakirjojen siirtäminen Mikkelin maakunta-arkistoon 
Saimaan ortodoksisen seurakunnan arkistoista Mikkelin toimipisteestä on löy-
tynyt asiakirjoja, jotka Mikkelin maakunta-arkisto on kiinnostunut sukututki-
muksen näkökulmasta saamaan kokoelmiinsa. 
 
Khra: 
Valtuutetaan kirkkoherra käymään neuvotteluja Mikkelin maakunta-arkiston 
kanssa ja tekemään virkamiespäätöksen siirrettävistä asiakirjoista huomioon 
ottaen arkistolain ja seurakunnan edun.  
 
Päätös: 
Päätettiin hyväksyä kirkkoherran esitys. 
 
Seurakunnanvaltuusto 30.5.2018 
Päätös: 
Päätettiin hyväksyä neuvoston päätös eli hyväksyä liitteen mukaiset asiakirjat 
siirrettäväksi Mikkelin maakunta-arkistoon eli nykyiseen Kansallisarkiston 
Mikkelin toimipaikkaan.  
 
Liite 6: Luettelo Kansallisarkiston Mikkelin toimipaikkaan siirrettävistä asiakir-
joista 
 
 
 

13 §   Seurakunnan aloite kirkolliskokoukselle 
Seurakunnanneuvosto 19.4.2018 
”8.2 Karjalan hiippakunnan hallinnonuudistus  
Kirkkoherra esitteli Taipaleen seurakunnasta tullutta ideaa, jonka tuloksena 
Taipaleen, Nurmeksen ja Saimaan seurakunnat jättäisivät aloitteen kirkollisko-
koukselle Karjalan hiippakunnan hallinnonuudistuksen vaihtoehtoisesta toteu-
tustavasta. Kirkolliskokous 2017 oli päättänyt, että tarvittaessa voidaan muut-
taa seurakuntien rajoja, ei pakolla, kuten on tapahtumassa kirkollishallituksen 
kehittelemässä mallissa.  
Taipaleen seurakunnan jäsen, tuomari Heikki Piiroinen, pitkäaikainen vaikutta-
ja kirkkokunnassamme, on valmistelemassa kirkolliskokousaloitetta asiasta.  

 
Päätös:  
Päätettiin suhtautua myötämielisesti yhteistyönä aloitteen tekemiseen kirkol-
liskokoukselle. Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa. ” 
 
Kirkkoherran esitys:  
Edellisessä seurakunnanneuvoston kokouksessa tuli esille Taipaleen seurakun-
nan ehdotus, että Saimaa, Nurmes ja Taipale tekisivät yhteisen kirkollisko-
kousaloitteen. Sen kirjoittaisi puhtaaksi käräjäoikeuden tuomari Heikki Piiroi-
nen. 
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Sain äskettäin viestin häneltä. Sen liitteenä oli aloitteen luonnos. Heikki Piiroi-
sen mielestä aloite pitäisi käsitellä sekä neuvostossa että valtuustossa, jotta se 
olisi pätevä. 
Valtuusto kokoontuu 30.5.2018 ja seuraava neuvosto kokoontuu vasta 
31.5.2018. Toisaalta kesäkuu on viimeinen kuukausi, jolloin kirkollisko-
kousaloitteita otetaan vastaan.  
Tästä syystä ehdotan, että neuvosto pitäisi pikaisesti sähköpostikokouksen, jos-
sa esitetään, että valtuusto käsittelisi kirkolliskokousaloitteen liitteen mukaises-
ti. 
Tässä on kokouksen kutsu/asialista sekä tuomari Heikki Piiroisen kirkollisko-
kousaloitteen luonnos.  
Sähköpostivastauksia otetaan vastaan sunnuntaihin 13.5.2018 klo 17:00 saak-
ka. 
 
Päätös: 
Päätettiin käsitellä asia kiireellisenä.  
Hyväksyttiin Heikki Piiroisen laatima kirkolliskokousaloite (liite) esitettäväksi 
seurakunnanvaltuustolle.   
 
 
Seurakunnanvaltuusto 30.5.2018 
Päätös: 
Päätettiin tehdä yhteisaloite (Nurmeksen, Saimaan ja Taipaleen ortodoksiset 
seurakunnat) kirkolliskokoukselle tuomari Heikki Piiroisen luonnoksen mukai-
sesti. 
 
 Liite 7: Aloite Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2018 kirkolliskokoukselle 
 

 
 
14 §   Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta 

Seurakunnanneuvosto 20.12.2017 
7.1 Markus Parkkosen irtisanoutuminen kiinteistölautakunnan jäsenyydestä 
Liite 5: Markus Parkkosen kirje 
 
Päätös: 
Päätettiin esittää seurakunnanvaltuustolle, että se myöntäisi Markus Parkkosel-
le eron kiinteistölautakunnan jäsenyydestä, ja että valtuusto valitsisi Parkkosen 
tilalle jäsenen Savonlinnasta. 
 
Seurakunnanvaltuusto 30.5.2018 
Päätös: 
Päätettiin hyväksyä Markus Parkkoselle ero kiinteistölautakunnan jäsenyydestä 
kiitoksien kera.  
Päätettiin valita Joose Pitkänen Savonlinnasta kiinteistölautakunnan jäseneksi.  
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15 §   Muut käsiteltävät asiat 

Päätös: 
Heikki Anteroinen muistutti pöytäkirjakopioista, joista ei ole lähetetty valtuus-
ton jäsenille päätöksistä huolimatta.   
Heikki Anteroinen esitti, että Soisalon Seutu palautettaisiin niiden , jossa jul-
kaistaan kirkollisia ilmoituksia. Päätettiin esittää, että neuvosto käsittelee asiaa 
pikaisesti.  
Antero Kudjoi tiedusteli, mistä osa-aikaisen kanttorin kokopäiväistäminen ra-
hoitetaan.  
Irma Kolehmainen totesi viimeisen yhteisen vuoden onnistuneen taloudellisesti 
hyvin.  
 

 
16 §   Kokouksen päättäminen  

Päätös: 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 

  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
Mikkelissä  _______________ 2018 
 
 
________________________________ _____________  __________________________________________       
Ilkka Lappi, puheenjohtaja    Jarmo Ihalainen, sihteeri  
  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
Olemme tänään tarkastaneet seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan ja  
todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. 
 
Mikkelissä  _______________ 2018  
 
 
____________________________________________  ____________________________________________ 
xx       xx 
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OIKAISUVAATIMUS 
 
Varkauden ortodoksisen seurakunnanvaltuuston kokouksen päätöksiin tyytymätön voi hakea siihen 
oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen teki-
jälle voidaan toimittaa 
- päätös, johon haetaan oikaisua 
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan 
seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka 
jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tä-
män nimi ja kotikunta. 
 
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen 
valtakirja. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan 
kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai 
sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähe-
tetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähe-
tys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. 
Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi 
merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa. 
 
Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyn-
tiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma–pe 8.15–16.00. Kir-
kollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi ja telekopionumero 0206 100 211. 
 


