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KAAKKOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNNANVALTUUSTO: PÖYTÄKIRJA 2/2022

1§

Kokouksen avaus

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja Pertti Westman avasi kokouksen kello 15.02.

2§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
LO 52 §.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Sihteerin ja pöytäkirjan tarkistajien valitseminen

Päätös

Sihteeriksi valittiin Timo Tynkkynen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Alexandra Belova ja Kimmo Jauhiainen.

4§

Asialistan hyväksyminen

Päätös

Hyväksyttiin.

5§

Puheenjohtajien vaalin vahvistaminen
Hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo, on kirjeellään 29.3.2022 vahvistanut
Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan puheenjohtajien vaalin. Liite 1.

Esitys

Todetaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

6§

Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan tilinpäätös 2021
Seurakunnanvaltuusto hyväksyi vuodelle 2021 alijäämäisen talousarvion,
jonka loppusumma oli -60.945 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätös oli kaiken
kaikkiaan alijäämäinen -109.038,10 €.
Tilinpäätös osoittaa, että seurakunnan talous ei ole vielä tasapainossa ja
vaikka vuoden 2022 talousarvio on tasapainotettu, niin vuodelle 2023 on
tehtävä harkitut ja perustellut ratkaisut talouden tervehdyttämiseksi.
Erityisen suurena rasitteena pienelle seurakunnalle ovat historialliset ja
suojellut kirkkorakennukset, jotka ovat seurakuntatyön olennaisia
toimipaikkoja.
Verotulot ylittyivät odotetusta 50.000 euroa, mutta tuotto kului kohonneisiin
keskusrahastomaksuihin, jotka nousivat 51.000.
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Nuorisotyön ja muun seurakuntatyön määrärahat ovat hyvin alhaiset ja mm.
nuorisotyön kulut nousivat huomattavasti, koska koronapandemian vuoksi
kristinoppikouluja pidettiin kaksi yhden asemesta.
Tuotot jäivät alhaisiksi johtuen mm. kirkkojen sulkemisesta kirkkokansalta ja
muun toiminnan alas ajamisesta pandemian aikana.
Liite 1.
Esitys

Seurakunnanvaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 2021 ja päättää Annikki
Kilpeläisen rahaston sääntöjen mukaan vuoden tuloksesta siirtää vähintään
50% pääomatilille ja loppuosa siirretään käyttötilille investointeja varten.
Rahaston tulos vuonna 2021 oli 14.100,50 euroa. Seurakunnanneuvosto
tekee kokouksessaan 4/2022 esityksen rahaston tuoton jaosta.

Päätös

Seurakunnanvaltuusto vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen.
Kilpeläisen rahaston vuoden 2021 tuotosta pääomatilille siirretään 8.000
euroa ja käyttötilille 6.100,50 euroa.

7§

Tilintarkastajien lausunto
Tilintarkastajat ovat laatineet tilintarkastuslausunnon. Liite 2.

Esitys

Seurakunnanvaltuusto kuulee tilintarkastajien lausunnot.

Päätös

Kuultiin.

8§

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Seurakunnanvaltuusto on kuullut tilintarkastajien lausunnot ja sillä
perusteella käsittelee tili- ja vastuuvapauden myöntämisen.

Esitys

Seurakunnanvaltuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden Kaakkois-Suomen
ortodoksisen seurakunnanneuvostolle ja muille tilivelvollisille.

Päätös

Esityksen mukaan. Kirkkoherra Timo Tynkkynen ei osallistunut
päätöksentekoon.

9§

Vuosikertomus 2021
Seurakunnanneuvosto laatii kokouksessaan 4/2022 Kaakkois-Suomen
ortodoksisen seurakunnan vuosikertomuksen 2021. Liite 3.

Esitys

Seurakunnanvaltuusto hyväksyy toimintakertomukset ja ne lähetetään
hiippakunnan piispalle.
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Päätös

Seurakunnanvaltuusto keskusteli vuoden 2021 vuosikertomuksesta ja
hyväksyi sen. Keskustelun yhteydessä valtuusto totesi myös, että
-Kouvolan kirkon seurakuntasali tulisi saada toiminnalliseksi
monikäyttötilaksi myös nuorisotoimintaa ajatellen tai muita vaihtoehtoja
etsien
-työntekijöiden osalta tulee vielä selvittää työajan tehokasta käyttöä ja
monialaisuuden kehittämistä
-seurakunnan kiinteistöjen asianmukainen hoito tarvitsee kehittämistä
-toiminta-alueiden tarjoamat toiminnat ja palvelut on saatava
tasapainoisimmiksi keskenään
-Kotkan-Loviisan toiminta-alueella eräiden tahojen yritykset jakaa
seurakuntaa kahteen ryhmään suomalaisiin ja venäläisiin on perusteetonta ja
sopimatonta
-Kotkan kirkon aitaaminen katsotaan aiheelliseksi ja tärkeäksi, minkä Kotkan
kaupunki on luvannut ottaa huolehtiakseen ja vuoden 2022 Meripäivien
aikana kaupunki huolehtii väliaikaisen aidan

10 §

Muut mahdolliset asiat
Jos seurakunnanvaltuuston jäsen haluaa asian valtuuston käsiteltäväksi,
hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on
ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se seurakunnanneuvoston
valmisteltavaksi.
(Kirkkojärjestys 91 §).

11 §

Ilmoitusasiat
-Lappeenrannan pappilan peruskorjaus- ja entisöintiurakat valmistuvat
3.6.2022 mennessä ja piha-alueet 20.6. mennessä
-kirkkoherranvirasto muuttaa uusittuihin tiloihin kesäkuussa 2022
-Pappilan vihkiäisjuhlaa vietetään 10.7. arkkipiispan johdolla
-Haminan piispa Sergei toimittaa jumalanpalvelukset Lappeenrannan
kirkossa 30.-31.7. kirkkoherran 60-vuotispäivien merkeissä
-Kirkollishallitus istunnossaan 27.4.2022 päätti olla toistaiseksi jakamatta
peruskorjausavustuksia ja päätti tähän tarkoitukseen varatusta summasta
käyttää 100.000 euroa ukrainalaisten pakolaisten hyväksi tehtävään työhön
maassamme
-Sypressin toimitilojen myynnistä on tehty toimeksiantosopimus

12 §

Kokouksen päättäminen
Valtuuston puheenjohtaja Pertti Westman päätti kokouksen kello 16.24.
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KOKOUKSEN PUOLESTA
Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Pertti Westman
valtuuston puheenjohtaja

Timo Tynkkynen
sihteeri

Olemme tänään 31.5.2022 tarkistaneet ylläolevan pöytäkirjan ja
todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Alexandra Belova
pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Jauhiainen
pöytäkirjantarkastaja
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Oikaisuvaatimusosoitus:
Valtuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa,
Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta, 6.-19.6.2022 välisenä aikana. Mahdolliset
oikaisuvaatimukset, jotka on tehtävä kirjallisesti, on annettava Suomen ortodoksiselle
kirkollishallitukselle viimeistään 20.6.2022.
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta
(Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, kirkollishallitus@ort.fi) kirjallisella oikaisuvaatimuksella.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 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 tekijälle
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 tämän
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, telekopiona tai
sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty
oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys 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. Kirkollishallituksen aukioloaika on
maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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