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SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS 3/2021 
 
Aika torstai 7.4.2021  klo 17.25 – 19.15 
Paikka  Savonlinnan ortodoksinen seurakuntasali, Erkonkatu 11, Savonlinna 
 
Läsnä  Airikainen Vladimir  jäsen 
 Häyrinen Ilkka  jäsen 
 Ihalainen Jarmo  pääkirkon isännöitsijä, sihteeri 

Jukarainen Tuula  I varapuheenjohtaja 
Kuismala-Kähäri Tanja  jäsen 
Lehtola Maria  jäsen 

 Reinikainen Pentti  II varapuheenjohtaja 
 Grosu Bogdan  puheenjohtaja, kirkkoherra, esittelijä 
 
Poissa Karvonen Irina  jäsen 

Isä Mikko Mentu   pappien ja kanttoreiden edustaja  
(OrtL 58 § puheoikeus) 

 
1 § Kokouksen avaus 

Päätös:  
Puheenjohtaja avasi kokouksen rukouksella ja alkusanoilla.  

 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

KL 52 §: 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäse-
nistä. 
KJ 95 §: 
Seurakunnanneuvosto kokoontuu niin usein kuin puheenjohtaja katsoo sen tarpeel-
liseksi. Neuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, jos vähintään puolet jäsenistä sitä 
esittää. Neuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja. 
Kirkkoherra: 
Neuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

KJ 98 § Pöytäkirja: 
Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi neuvoston valitsemaa pöytäkir-
jantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. 
Pöytäkirjantarkastajat merkitsevät lausuntonsa pöytäkirjaan ja allekirjoittavat sen. 
Jos puheenjohtaja ja tarkastajat eivät ole samaa mieltä pöytäkirjan sanamuodosta, 
se on palautettava seurakunnanneuvoston tarkastettavaksi. 
Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan allekirjoittavat neuvoston puheenjohtaja ja sih-
teeri. 
Kirkkoherra: 
Neuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
Päätös:  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Häyrinen ja Pentti Reinikainen. 
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4 § Työjärjestyksen hyväksyminen 

Kirkkoherra: 
Neuvosto hyväksyy esityslistan ja mahdollisesti täydentää sitä neuvoston jäsenten 
esille ottamilla asioilla. 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 
 

5 § Aloite Savonlinnan pikkukirkon mahdollisesta ostamisesta 
KJ 78 §: 
Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja hallintoa 
koskevissa asioissa. 
Kirkkoherra: 
Neuvosto jatkaa Markus Parkkosen jättämän valtuustoaloitteen käsittelyä Savonlin-
nan Pikkukirkon ostamiseksi Saimaan ortodoksiselle seurakunnalle, joka aloite oli 
jätetty pöydälle neuvoston kokouksessa 19.2.2021. 
Päätös: 
Ennen kokouksen alkua neuvoston jäsenet kävivät paikan päällä tutustumassa Sa-
vonlinnan Pikkukirkkoon. 
 
Kirkkoherra jakoi neuvoston jäsenille kirkon palvelukeskuksen kiinteistöpäällikön 
Matti Rouvisen lähettämän vertailun Erkonkadun kirkon ja Pikkukirkon kiinteistä 
kuluista sekä peruskunnosta, jonka selvityksen hän oli tehnyt metropoliitta Arsenin 
pyynnöstä.  
 
Keskustelussa todettiin valtuustoaloitteen asian olevan laaja ja vaativan pitkän val-
mistelun selvittelyineen.  
 
Päätettiin selvittää savonlinnalaisten seurakunta-aktiivien mielipiteitä syksyllä 
2021, kun koronatilanne sallii laajemmat kokoontumiset.  
 
Päätettiin päivittää Erkonkadun kirkon kuntoarvioraportti. Päätettiin teetättää kun-
toarvioraportti Pikkukirkosta, jos se on mahdollista Pikkukirkon nykyisen omista-
jan (Suur-Savon Osuuspankki?) kanssa. Kirkkoherra valmistelee tätä asiaa.  
 
Päätettiin, että kirkkoherra selvittelee Pikkukirkon käyttöä seurakunnalliseen toi-
mintaan maksutta tai korvausta vastaan Suur-Savon Osuuspankin kanssa.  
 
Toivottiin, että metropoliitta Arseni voisi selvittää Kirkon kulttuuriperintöstrategi-
an (hyväksytty kirkolliskokouksessa 2014) valossa mahdollisuuksia saada EU:n ra-
hoitusta Pikkukirkon hoitoon ja restaurointiin (mahdollisesti yhteistyössä useiden  
tahojen kanssa). Suomessa ja Euroopassa lienee vastaavia tapauksia, joissa aineel-
lista kulttuuriperintöä on suojeltu tällä tavoin.   

 
 
 
 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070174#a174-2007
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6 § Seurakunnan taloudellinen tilanne 

Kirkkoherra: 
Neuvosto tutustuu talousraportteihin. 
Päätös: 
Neuvosto tutustui talousarvion toteutumaan 28.2.2021. 
Neuvosto totesi seurakunnan maksuvalmiuden olevan vakaa.  
 
Liite 1: Saimaan ortodoksisen seurakunnan talousarvion toteutuma 28.2.2021 
 
 

7 § Seurakunnan kiinteistöihin liittyvät asiat 
 
7.1 Mikkelin remontit 
Päätös: 
Kirkkoherra tiedotti, että Mikkelin piharemonteista on saatu kaksi tarjousta 
7.4.2021, jotka on pyytänyt kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen. 
 
Kirkkoherra tiedotti, että Mikkelin kirkon lämmönsäätöjärjestelmä toteutetaan kiin-
teistöpäällikkö Matti Rouvisen suunnitelman pohjalta.  
 
Kirkkoherra tiedotti, että Mikkelin seurakuntasalin uusi ilmanvaihtojärjestelmä on 
toteutusta vailla. Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen toteutetaan tänä keväänä kiin-
teistöpäällikkö Matti Rouvisen johdolla.   
 
 
7.2 Kiinteistöjen kuntokartoitukset 
Päätös: 
Kirkkoherra tiedotti, että kiinteistöjen kuntokartoitukset tehdään touko- ja kesä-
kuussa. Kartoittaja on sama kuin ennen eli RMK-palvelu Ky. 
 
 
7.3 Kiinteistöjen sähköjärjestelmien tarkastukset 
Päätös: 
Kirkkoherra tiedotti, että kaikkien pyhäkköjen ja seurakuntasalien sähköjärjestel-
mien määräaikaistarkastukset ovat työn alla huhtikuussa valtuutetun sähkötarkas-
tajan toimesta. Asia tuli esille helmikuussa seurakuntatarkastuksessa.  
 
 

 
8 § Muut asiat 

Kirkkoherra: 
Käsitellään muut mahdolliset asiat: 
Päätös: 
Päätettiin käsitellä seuraavat asiat: 
 
8.1 Kirkko-oppaat 
Päätös: 
Päätettiin palkata kirkko-oppaat ajalle 28.6. – 6.8.2021 (ma-pe klo 11-15) Varkau-
den ja Mikkelin kirkkoihin.  
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8.2 Lumilinko Savonlinnan kirkolle 
Päätös: 
Päätettiin hyväksyä lumilingon hankinta Savonlinnan kirkolle.  
 
 
8.3 Mikkelin kirkon seinäikoneiden maalaus 
Päätös: 
Päätettiin hyväksyä metropoliitta Arsenin tarjous, että hän jatkaa ikonimaalari Jyrki 
Poudan kanssa Mikkelin kirkon seinäikoneiden maalaamista ajalla 13.–27.6.2021. 
Majoitus- ja ruokailujärjestelyt kuten viime kesänä. 
 
 
8.4 Aie tsasounan rakentamisesta Mikkeliin 
Päätös: 
Kirjattiin tiedoksi yksityisten henkilöiden aikeesta rakentaa tsasouna Mikkelin enti-
sen kirkon tontille, ehkä muutaman vuoden kuluttua. Asiasta oli uutisoitu 24.2.2021 
Mikkelin Kaupunkilehdessä. 
 
 
8.5 Kiinteistöjen sähköenergiasopimukset 
Päätös: 
Päätettiin hyväksyä Nordic Green Energy Oy:n tarjous sähköenergiasopimuksista 
(pörssisähkö) kaikkiin seurakunnan kiinteistöihin. 
Liite 2: Sähköenergiatarjousten vertailu 18.3.2021, EI JULKINEN 

 
 

8.6 Seuraava kokous 
Päätös: 
Päätettiin järjestää seuraava neuvoston kokous to 6.5.2021 klo 17 Mikkelissä. 
 
 
 

9 § Kokouksen päättäminen 
Päätös: 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.  
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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET 
 Varkaudessa 14.4.2021 
 

 
_____________________________  ____________________________ 
Bogdan Grosu  Jarmo Ihalainen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.  

 
Varkaudessa 14.4.2021 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Ilkka Häyrinen  Pentti Reinikainen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  

 
 
 
VALITUSOIKEUKSIEN OSOITUS 

Kokouksen tekemään päätökseen tyytymätön voi kirjallisesti hakea siihen oikaisua 
Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta (KL 99 §) sen antamien ja seurakunnan 
ilmoitustaululla luettavien oikaisuvaatimusohjeiden mukaisesti. 
 
 
 


