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SEURAKUNNANVALTUUSTON KOKOUS 1/2019 
 
Aika  Perjantai 15.2.2019  klo 17.00 – 18.15 
Paikka  Varkauden ortodoksinen seurakuntasali, Relanderinkatu 5, Varkaus 
   
Läsnä  Grosu Bogdan  kirkkoherra 
  Häyrinen Ilkka 

Ihalainen Jarmo 
Karjalainen Seppo 
Karvonen Irina 
Kolehmainen Irma 
Kudjoi Antero 

  Lintu Pirjo 
  Lipponen Kari 
  Majuri Arja 

Markkula Kristiina 
Mäkitalo Tapio  II varapuheenjohtaja 

  Parkkonen Markus 
Pirhonen Pertti 
Reinikainen Pentti  
Turkki Tapani 
 

Poissa  Anteroinen Heikki 
  Bordi Hannu   puheenjohtaja 

Lappi Ilkka   I varapuheenjohtaja 
 
  
PÄÄTÖKSET 
 
1 §   Kokouksen avaus 

Päätös: 
II varapuheenjohtaja Tapio Mäkitalo 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 §). 
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3 §   Pöytäkirjatarkastajien valinta  

Päätös: 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antero Kudjoi ja Kari Lipponen, jotka toimivat 
myös ääntenlaskijoina.  

 
 
 
4 §   Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Päätös: 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukainen työjärjestys. 

 
 
 
5 §  Kirkollishallituksen lausuntopyyntö hallinnonuudistuksesta 

Seurakunnanneuvosto 30.1.2019 
Päätös:  
Keskusteltiin kirkkoherran laatimasta luonnoksesta. Tehtiin siihen stilistisiä 
korjauksia. Päätettiin jättää lausuntoluonnos seurakunnanvaltuustolle hyväk-
syttäväksi. 
 
Seurakunnanvaltuusto 15.2.2019 
Päätös: 
Keskusteltiin neuvoston esityksen pohjalta. Tehtiin luonnokseen kielellisiä kor-
jauksia.  
Päätettiin hyväksyä lausunto yksimielisesti lähetettäväksi kirkollishallitukseen.  
Todettiin vahvasti, että lausunto linjaa Saimaan seurakunnan tulevaisuutta.  
 
Liite 1: Lausuntopyyntö seurakuntien seurakunnanvaltuustolle ja luostareiden 
johtokunnille sekä liitemateriaali 
Liite 2: Saimaan ortodoksisen seurakunnan lausunto kirkollishallituksen lau-
suntopyyntöön 14.2.2018 (Dnro 178/00/2018) 

 
 
 
6 §  Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalit 2019 

Seurakunnanneuvosto 30.1.2019 
Ort kirkkojärjestys 29 § 
Valitsijamiesten valinta ja ehdokkaiden asettaminen 
Seurakunnanvaltuusto valitsee valitsijamiehet ja heidän henkilökohtaiset vara-
jäsenensä sekä asettaa maallikkojen edustajien ehdokkaat viimeistään vaali-
vuoden helmikuun 15 päivänä. Seurakunnanvaltuuston on ilmoitettava päätök-
sistään kirkollishallitukselle 7 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. 
Kirkollishallitus toimittaa kirkkoherranvirastoille ja vaalitoimitsijoille viimeis-
tään 14 päivää ennen maallikkojen edustajien vaalia vaalialueen vahvistetun 
ehdokaslistan. 
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Päätös:  
Päätettiin jättää asia seurakunnanvaltuuston päätettäväksi. 
 
Seurakunnanvaltuusto 15.2.2019 
OrtL 11, 12, 17 § 
Kirkolliskokouksen jäsenten vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi viimeistään 31 
päivänä maaliskuuta. 
 
Vaalikelpoinen maallikkojen edustajaksi ja maallikkojen edustajien valitsija-
mieheksi on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu kirkon jäsen, 
joka ei ole vajaavaltainen ja joka ei ole vaalikelpoinen papiston tai kanttorien 
edustajien vaalissa. 
 
Maallikkojen edustajien vaaleissa kukin hiippakunta jakautuu yhteen tai use-
ampaan vaalialueeseen sen mukaan kuin kirkkojärjestyksessä tarkemmin sää-
detään.  
Maallikkojen edustajien paikkojen jako vaalialueiden kesken määräytyy siinä 
suhteessa kuin vaalialueen seurakunnissa on ollut jäseniä vaalivuotta edeltä-
neen vuoden alussa. 
Jokainen valitsijamies voi äänestää sitä määrää ehdokkaita kuin vaalialueelta 
valitaan edustajia. 
Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. 
 
Kuopion ja Karjalan hiippakunnan I vaalialueelta (Iisalmen, Jyväskylän, Kuo-
pion, Saimaan ja Rautalammin seurakunnat sekä Valamon ja Lintulan luostarit) 
valitaan 3 maallikkojen edustajaa. 
 
Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti: 
Iisalmen seurakunta 2 
Jyväskylän seurakunta 2 
Kuopion seurakunta 3 
Rautalammin seurakunta 1 
Saimaan seurakunta 2 
 
Kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalit toimitetaan lauantaina 
23.3.2019 kello 13 alkaen Kuopiossa, Joensuussa, Helsingissä, Lahdessa ja Ou-
lussa. 
 
Päätös: 
Päätettiin valita valitsijamiehiksi Heikki Anteroinen ja Ilkka Häyrinen sekä heil-
le henkilökohtaisiksi varajäseniksi Irina Karvonen (Anteroisen varajäsen) ja 
Pentti Reinikainen (Häyrisen varajäsen).  
 
Päätettiin valita Jarmo Ihalainen Saimaan seurakunnan ehdokkaaksi kirkollis-
kokouksen maallikkojen edustajien vaaliin.  
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7 §   Muut käsiteltävät asiat 

Päätös: 
Antero Kudjoi nostatti keskustelua, mitä vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan. 
 

 
 
8 §   Kokouksen päättäminen  

Päätös: 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. 

  
 
 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
Varkaudessa 15.2.2019 
 
 
________________________________ _____________  __________________________________________       
Tapio Mäkitalo, II varapuheenjohtaja  Jarmo Ihalainen, sihteeri  
  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
Olemme tänään tarkastaneet seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan ja  
todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. 
 
Varkaudessa 15.2.2019 
  
 
 
____________________________________________  ____________________________________________ 
Antero Kudjoi      Kari Lipponen 
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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. 
 


