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SEURAKUNNANVALTUUSTON KOKOUS 3/2019 
 
Aika  Torstai 27.6.2019  klo 17.15 – 18.50 
Paikka  Varkauden ortodoksinen seurakuntasali, Relanderinkatu 5, Varkaus 
   
Läsnä  Anteroinen Heikki  

Grosu Bogdan  kirkkoherra 
  Bordi Hannu   puheenjohtaja 
  Häyrinen Ilkka 

Ihalainen Jarmo 
Karjalainen Seppo 
Karvonen Irina 
Kudjoi Antero 
Lappi Ilkka   I varapuheenjohtaja 

  Lintu Pirjo    
  Lipponen Kari 

Markkula Kristiina 
  Parkkonen Markus 

Pirhonen Pertti 
Reinikainen Pentti 

 
Poissa  Kolehmainen Irma 

Lipponen Kari 
Majuri Arja 
Mäkitalo Tapio  II varapuheenjohtaja 
Turkki Tapani 

 
   
PÄÄTÖKSET 
 
1 §   Kokouksen avaus 

Päätös: 
Puheenjohtaja Hannu Bordi avasi kokouksen klo 17.15. 

 
 
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 Irina Karvonen, jotka toimivat 
myös ääntenlaskijoina.  
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4 §   Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Päätös: 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukainen työjärjestys. 

 
 
5 §  Pieksämäen kirkon isännöitsijän valinta 

Seurakunnanneuvosto 20.5.2019 
7.1 Pieksämäen kirkon isännöitsijä 
Todettiin, että Tapani Turkki on 1.5.2019 alkaen irtisanoutunut Pieksämäen 
kirkon isännöitsijän tehtävistä. 
Päätös:  
Päätettiin jättää uuden isännöitsijän valinta seurakunnanvaltuustolle (Ort kirk-
kojärjestys 87 §). 
 
Seurakunnanvaltuusto 30.5.2019 
Päätös: 
Päätettiin käsitellä uuden isännöitsijän valinta seuraavassa seurakunnanval-
tuuston kokouksessa.  
 
Seurakunnanvaltuusto 27.6.2019 
Päätös: 
Päätettiin siirtää asia päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.  

 
 
6 §  Kirkollishallituksen lausuntopyyntö 16.5.2019 eräiden seurakuntien  

seurakunnanvaltuustolle 
Seurakunnanneuvosto 22.5.2019 
Päätös:  
Tutustuttiin lausuntopyyntöön ja keskusteltiin lausunnon laatimisesta, josta on 
annettu jo useita lausuntoja kirkollishallitukselle.  
Neuvosto päätti esittää valtuustolle, että se laatisi lausunnon ko. asiasta kirkol-
lishallitukselle. 
 
Seurakunnanvaltuusto 30.5.2019 
Päätös: 
Keskusteltiin alustavasti kirkollishallituksen lausuntopyynnöstä 16.5.2019 
eräiden seurakuntien seurakunnanvaltuustolle. Asia päätettiin käsitellä valtuus-
ton kokouksessa, joka päätettiin järjestää to 27.6.2019 klo 17 Varkaudessa. 
Yleiskeskustelun päätteeksi valtuusto totesi, että Saimaan ortodoksisen seura-
kunnan tulee jatkaa itsenäisenä seurakuntana.  
 
Päätös: 
Hyväksyttiin lausunto kirkollishallitukselle liitteen mukaisesti.  
Päätettiin velvoittaa kirkkoherra puolustamaan Saimaan ortodoksisen seura-
kunnan itsenäisyyttä kaikin käytettävissä olevin laillisin keinoin, jos kirkollis-
hallituksen päätös ko. asiasta on Saimaan seurakunnan lausunnon vastainen.  
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Liite 1: Kirkollishallituksen lausuntopyyntö eräiden seurakuntien seurakun-
nanvaltuustolle 16.5.2019 (Dnro: 178/00/2018) 
Liite 2: Kirkollishallituksen päätökset 25–27 § / 9.4.2019 sekä Matti Tolvasen 
vastaesitys 
Liite 3: Saimaan ortodoksisen seurakunnan lausunto kirkollishallituksen lau-
suntopyyntöön eräiden seurakuntien seurakunnanvaltuustolle 

 
 
7 §  Muut mahdolliset asiat 

7.1 Kirkollishallituksen kiinteistötyöryhmän raportti 
Päätös: 
Raportti jaettiin valtuuston jäsenille kokouksen alussa.  Todettiin, että seura-
kunnan lausunnon em. raportista kirkollishallitukselle antaa seurakunnanneu-
vosto 31.8.2019 mennessä.  
Todettiin, että kiinteistötyöryhmän esitykset mm. Varkauden ja Mikkelin seura-
kuntasalien myynnistä tai niistä luopuminen  
Liite 4: Kiinteistötyöryhmän raportti 7.6.2019 vuoden 2019 kirkolliskokouksel-
le 
 
7.2 Isännöitsijä- ja kiinteistötehtävien hoitamisesta maksettavat korvauk-
set 
Päätös: 
Kirkkoherra selosti neuvoston päätöstä 22.5.2019 / 7.3 § ko. asian perusteluis-
ta.  

 
 
8 §   Kokouksen päättäminen  

Päätös: 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. 

  
 
Kokouksen puolesta 
 
Varkaudessa  27.6.2019 
 
________________________________ _____________  __________________________________________       
Hannu Bordi      Jarmo Ihalainen 
puheenjohtaja     sihteeri 
  
Pöytäkirjan tarkastus 
Olemme tänään tarkastaneet seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan ja  
todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. 
 
Varkaudessa  27.6.2019 
 
____________________________________________  ____________________________________________ 
Irina Karvonen     Antero Kudjoi
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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. 
 


