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SEURAKUNNANVALTUUSTON KOKOUS 1/2020

Aika Keskiviikko 29.1.2020 klo 17.30 - 20.40
Paikka Varkauden ortodoksinen seurakuntasali, Relanderinkatu 5, Varkaus

La sna  Anteroinen Heikki
Ihalainen Jarmo
Karvonen Irina
Kaukopuro Helena
Kuismala-Ka ha ri Tanja
Lipponen Kari
Markkula Kristiina
Pitka nen Joose
Rautio Hannu
Rautio Jaakko
Rautio Juha
Reinikainen Terttu
Grosu Bogdan kirkkoherra

PÄÄTÖKSET

1 § Kokouksen avaus
Päätös: 
Kirkkoherra avasi kokouksen klo 17:55.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 52 §:
Seurakunnan toimielin on pa a to svaltainen, kun la sna  on enemma n kuin puolet 
ja senista .
KJ 88 § 4 mom:
Kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava seurakunnanvaltuuston ja senille
va hinta a n 14 pa iva a  ennen kokousta seka  pidetta va  na hta va na  va hinta a n 14 
pa iva n ajan ennen kokousta.
KJ 89 § 3 mom:
Valtuuston toimikauden ensimma inen kokous on pidetta va  viimeista a n 
tammikuun 31 pa iva na .

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja pa a to svaltaiseksi.
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3 § Sihteerin ja pöytäkirjatarkastajien valinta 
KJ 81 § 2 mom:
Valtuusto valitsee itselleen sihteerin.
KJ 91 §:
Seurakunnanvaltuuston kokouksen po yta kirjan tarkastaa kaksi valtuuston 
valitsemaa po yta kirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 pa iva n kuluessa ko-
kouksen pa a ttymisesta . Po yta kirjantarkastajat merkitseva t lausuntonsa 
po yta kirjaan ja allekirjoittavat sen. Jos puheenjohtaja ja tarkastajat eiva t ole 
samaa mielta  po yta kirjan sanamuodosta, se on palautettava seurakunnan-
valtuuston tarkastettavaksi. Seurakunnanvaltuuston kokouksen po yta kirjan 
allekirjoittavat valtuuston puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös:
Valittiin Kari Lipponen valtuuston sihteeriksi vuodelle 2020.

Valittiin Irina Karvonen ja Terttu Reinikainen po yta kirjantarkastajaksi ja 
a a ntenlaskijoiksi.

4 § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
KL 57 §:
Seurakunnanvaltuustolle tulevat asiat valmistelee seurakunnanneuvosto tai 
yksitta istapauksessa toimikunta, jonka valtuusto on tehta va a n ma a ra nnyt.
Seurakunnanvaltuusto voi ottaa asian pa a tetta va ksi ilman valmistelua vain, jos 
pa a to s siita  tehda a n yksimielisesti.
Seurakunnanvaltuusto ei voi ottaa pa a tetta va ksi asiaa, jos sita  ei ole 
kokouskutsussa mainittu.

KJ 89 § 3 mom:
Valtuuston toimikauden ensimma inen kokous on pidetta va  viimeista a n 
tammikuun 31 pa iva na . Kokouksessa valtuuston on valittava valtuuston 
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, tilintarkastajat, luottamushenkilo iden 
edustaja hiippakuntaneuvostoon, seurakunnanneuvoston ma a ra aikaiset ja senet
seka  kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteisto lautakunnan ja senet seka  
kirkon ja rukoushuoneiden isa nno itsija t.

Päätös:
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys lähetetyssä muodossa.
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5 § Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
KJ 81 § 2 mom:
Seurakunnanvaltuusto  valitsee  puheenjohtajan  keskuudestaan.  Hiippakunnan
piispa vahvistaa valtuuston puheenjohtajan vaalin. Valtuusto valitsee yhden tai
useamman  varapuheenjohtajan  keskuudestaan.  Puheenjohtajien  toimikausi
kesta a  yhden vuoden. 

Päätös:
Valittiin yksimielisesti Jarmo Ihalainen valtuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2020.

Valittiin  äänestyksellä  Tanja  Kuismala-Kähäri  1.  varapuheenjohtajaksi  ja  Irina
Karvonen 2. varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020.

6 § Tilintarkastajien valinta
KJ 118 mom:
Seurakunnanvaltuusto  valitsee  seurakunnan  tilintarkastajat,  jotka  valitaan
valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista
varten.  Tilintarkastajia  ja  varatilintarkastajia  tulee  olla  molempia  va hinta a n
kaksi. Va hinta a n yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla
keskuskauppakamarin (KHT-tilintarkastaja), kauppakamarin (HTM-tilintarkas-
taja)  tai  julkishallinnon  ja  talouden  tilintarkastajalautakunnan  (JHHT-tilin-
tarkastaja)  hyva ksyma  tilintarkastaja  tai  yhteiso .  Va hinta a n  yhden
tilintarkastajan tulee olla kirkon ja sen.
Tilintarkastajaksi  vaalikelpoisia  eiva t  ole  seurakunnanneuvoston  ja sen,
seurakunnan  tyo ntekija  tai  heida n  hallintolain  28  §:n  2  ja  3  momentissa
tarkoitetut la heisensa .

Saimaan  ortodoksisen  seurakunnan  tilintarkastajina  vuodesta  2016  ovat
toimineet  JHT,  HT-tilintarkastaja  Mika  Mikkonen  Mikkelista  ja  Juhani
Kirjavainen Varkaudesta seka  varatilintarkastajina Raija Pulkkinen Mikkelista  ja
Eino Purkunen Varkaudesta.

Päätös:
Päätettiin valita seurakunnan tilintarkastajaksi Mika Mikkonen (JHT, HT) Mikkelistä
ja Juhani Kirjavainen Varkaudesta sekä varatilintarkastajiksi Jaana Kärkkäinen (HT)
Mikkelistä ja Eino Purkunen Varkaudesta.
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7 § Luottamushenkilöiden edustajan valinta hiippakuntaneuvostoon
KJ 68 § 1 mom:
Seurakunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen seurakunnan 
luottamushenkilo iden edustajan hiippakuntaneuvostoon.

Päätös:
Valittiin vuosiksi 2020-2023 hiippakuntaneuvostoon luottamushenkilöiden 
edustajaksi Kristiina Markkula.

8 § Seurakunnanneuvoston määräaikaisten jäsenten valinta
KL 58 §:
Seurakunnanneuvoston ja senia  ovat:
1) kirkkoherra;
2) pa a kirkon isa nno itsija ; seka 
3) va hinta a n nelja  seurakunnanvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa ja senta .

Jos  ja senen  paikka  tulee  pysyva sti  avoimeksi  kesken  toimikauden,
seurakunnanvaltuuston on valittava ja ljella  olevaksi toimikaudeksi uusi ja sen.
Seurakuntaan  pa a toimisessa  tyo sopimussuhteessa  olevat  papit,  diakonit  ja
kanttorit  voivat  valita  keskuudestaan  edustajan,  jolla  on  puheoikeus
seurakunnanneuvoston kokouksessa.

Päätös:
Pa a tettiin  valita  kirkkoherran  ja  pa a kirkon  isa nno itsija n  lisa ksi
seurakunnanneuvostoon 7 ja senta . Valituiksi tulivat: Vladimir Airikainen (Juva),
Ilkka  Ha yrinen  (Pieksa ma ki),  Tuula  Jukarainen  (Mikkeli),  Henna  Mertanen
(Mikkeli),  Irina  Karvonen  (Varkaus),  Maria  Lehtola  (Savonlinna)  ja  Pentti
Reinikainen (Varkaus).

9 § Vaalilautakunnan jäsenten valinta
KL 51 § 1-2 mom:
Vaalilautakuntaan kuuluu seurakunnan kirkkoherra seka  kolme muuta ja senta ,
joiden tulee olla vaalikelpoisia seurakunnan luottamustoimiin.
Vaalilautakunnan ja senet  valitsee  seurakunnanvaltuusto nelja ksi  vuodeksi,  ja
heida n toimikautensa kesta a  siihen saakka, kunnes uudet ja senet on valittu.

Päätös:
Päätettiin valita kirkkoherran lisäksi vaalilautakunnan jäseniksi Heikki Anteroinen, 
Helena Kaukopuro ja Tuula Parkkonen.
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10 § Kiinteistölautakunnan jäsenten valinta
KJ 99 § 1-2 mom:
Seurakunnassa  tulee  olla  kiinteisto lautakunta  ja  jokaisella  kirkolla
kirkonisa nno itsija . Kiinteisto lautakunnan ja senet ja kirkonisa nno itsija n valitsee
seurakunnanvaltuusto toimikaudekseen.
Kiinteisto lautakunnan tehta va na  on seurakunnan kiintea n ja siihen verrattavan
omaisuuden  hoito  ja  kunnossapito.  Kiinteisto lautakunta  toimii
seurakunnanneuvoston alaisuudessa.

Päätös:
Pa a tettiin valita kiinteisto lautakunnan ja seniksi Hannu Rautio (Mikkeli), Ilkka 
Ha yrinen (Pieksa ma ki), Aulis Partala (Leppa virta), Matti Karhu (Savonlinna) ja 
Jarmo Ihalainen (Varkaus).
 

11 § Kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijöiden valinta
KJ 99 § 1, 3-4 mom:
Seurakunnassa  tulee  olla  kiinteisto lautakunta  ja  jokaisella  kirkolla
kirkonisa nno itsija . Kiinteisto lautakunnan ja senet ja kirkonisa nno itsija n valitsee
seurakunnanvaltuusto toimikaudekseen.
Kirkonisa nno itsija n  tehta va na  on  avustaa  kiinteisto lautakuntaa
kirkkorakennuksen hoidossa.
Kirkonisa nno itsija a  koskevat  sa a nno kset  koskevat  soveltuvin  osin  myo s  ru-
koushuoneen isa nno itsija a .

Päätös:
Pa a tettiin valita isa nno itsijo iksi: 
Mikkelin kirkon isännöitsijänä jatkaa Hannu Rautio.
Pieksämäen kirkon isännöitsijäksi valittu Ilkka Häyrinen.
Leppävirran tsasounan isännöitsijänä jatkaa Heikki Anteroinen.
Savonlinnan kirkon isännöitsijänä jatkaa Matti Karhu.
Varkauden kirkon isännöitsijänä jatkaa Jarmo Ihalainen.

12 § Yleiskatsaus Saimaan ortodoksisen seurakunnan tilanteeseen
Päätös:
Kirkkoherra piti alustuksen seurakunnan tilanteesta. Käytiin pitkä ja kattava 
keskustelu seurakunnan yleistilanteesta ja tulevaisuudesta.
Päätettiin järjestää visioseminaari 21.2.2020 klo 17:00 Mikkelin kirkon 
seurakuntasalissa.
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13 § Keskusteluasiat
Päätös: 
- Annettiin neuvostolle tehta va ksi selvitta a  kiinteisto lautakunnan 

toimintasa a nto .
- Pa a tettiin tarkastella valtuuston jokaisessa kokouksessa toiminnan 

kehitta mista .

14 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja pa a tti kokouksen klo 20:40.

Kokouksen puolesta

Varkaudessa 29.1.2020

Jarmo Ihalainen, puheenjohtaja (6-14§) Bogdan Grosu, kirkkoherra  (1-5 §)

Kari Lipponen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Olemme ta na a n tarkastaneet seurakunnanvaltuuston kokouksen po yta kirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi ja tehtyjen pa a to sten mukaiseksi.

Varkaudessa 29.1.2020

Irina Karvonen Terttu Reinikainen
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