
KAAKKOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA  

 
SEURAKUNNANVALTUUSTO: PÖYTÄKIRJA  1/2023 

 
 
Aika:  Sunnuntai 29.1.2023 klo 15  
 
Paikka: Kouvola, Sypressi, Varuskuntakatu 14  
 
Läsnä:  Belova, Alexandra 

Hattunen, Misa 
Jauhiainen, Kimmo 
Kivimäki, Kristiina 
Lang, Dmytro, puheenjohtaja 6 § - 11 § 
Miinin, Tapio 
Nemilentsev, Mikhail 
Suikkanen, Tapio 
Tanhuanpää, Jaana, 1. varapuheenjohtaja 
Toikka, Tiina, 
Westman, Pertti, puheenjohtaja 1 § - 5 § 
 

Poissa:  Haataja, Johnny 
Kankaanpää, Emilia 
Kettunen, Tanja 
Särkkä, Vesa 
Tynkkynen, Timo, kirkkoherra, puhelinyhteydellä 
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1 § Kokouksen avaus 

Päätös Pertti Westman avasi kokouksen klo 15:00. 

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 Kokouksen sihteeriksi valittiin Jaana Tanhuanpää ja pöytäkirjan tarkistajiksi 
valittiin Kristiina Kivimäki ja Kimmo Jauhiainen. 

4 §  Asialistan hyväksyminen 

Päätös Hyväksyttiin. 

5 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta  
vuodelle 2023 
Seurakunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. 
Hiippakunnan piispa vahvistaa valtuuston puheenjohtajan vaalin. 
Valtuusto valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan 
keskuudestaan. Puheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden. 
Valtuusto valitsee itselleen sihteerin. Kj 81 §. 
 

Esitys: Seurakunnan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi 
varapuheenjohtajaa. 

Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Dmytro Lang, Jaana Tanhuanpää valittiin 1. 
varapuheenjohtajaksi ja Pertti Westman valittiin 2. varapuheenjohtajaksi.  

6 §  Kirkolliskokousvaalin valitsijamiesten valinta 
Kirkollishallitus on päättänyt, että kirkolliskokouksen maallikkojen 
edustajien vaali Helsingin hiippakunnan II vaalialueen (Kaakkois-Suomen 
ja Turun ortodoksiset seurakunnat) vaali pidetään lauantaina 25.3.2023 
kello 13 alkaen Lappeenrannan Wanhassa pappilassa. 
Kaakkois-Suomen seurakunnan valtuusto valitsee kolme (3) valitsijamiestä 
ja heidän varamiehensä. Liite 1. 
 

Esitys Seurakunnanvaltuusto valitsee kolme valitsijamiestä ja heidän varamiehensä. 
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Päätös Valitsijamiehiksi valittiin Kristiina Kivimäki (varamieheksi valittiin Emilia 

Kankaanpää), Tapio Suikkanen (Tapio Miinin) ja Misa Hattunen (Tiina 
Toikka). 

7 § Kirkolliskokousvaalin ehdokkaat 
Kirkolliskokoukseen valitaan Helsingin hiippakunnan II vaalialueelta 
(Kaakkois-Suomen ja Turun ortodoksiset seurakunnat) valitaan kaksi 
(2) maallikkoedustajaa. Ehdokkaat eivät saa olla samoja kuin 
valitsijamiehet. 
 

Esitys Seurakunnanvaltuusto valitsee kaksi ehdokasta kirkolliskokousvaaliin. 

Päätös Ehdokkaiksi kirkolliskokousvaaliin valittiin Dmytro Lang ja Alexandra 
Belova. 

8 § Keskustelu ajankohtaisista asioista ja hankkeista  

1.Kiinteistöhankkeet 
Uusittu kiinteistölautakunta on aloittanut aktiivisesti toimintansa ja 
kartoittaa seurakunnan kiinteistöt ja niiden korjaustarpeet. Vuoden 2023 
päähanke on Kouvolan kirkon vesikaton uusiminen, johon on saatu 
kirkollishallituksen avustusta 55.000 euroa ja uusi avustushakemus tehdään 
tälle vuodelle. Hankkeen kustannukset ovat 150-200.000 euroa. Kirkon 
vesikatto on huonossa kunnossa ja aiheuttaa vahinkoja rakenteille. 
Seurakunnan valtuuston käsiteltäväksi tulee hankkeen rahoitus. 
Keskusteltiin asiasta ja kuultiin Sitowisen vesikatto- ja yläpohjarakenteiden 
raportti. 
 
2. Kouvolan Sypressi 
Tilaan ei ole saatu vuokralaista ja vastikekulut aiheuttavat 
tappiota kuukausittain noin 1.300 euroa.  
 
Kouvolan Sypressissä työskentelee ikonimaalausryhmä ja 
kirkkokuoro harjoittelee. Seurakunnalla on myös toimistotila 
Sypressissä. Taloyhtiön taloudellinen tila on tarkistettava ja 
yhtiökokoukseen on lähetettävä seurakunnan edustaja.  
 
Kouvolaan ja Haminaan tarvitaan toimintapiireille toimintatila. 
Keskusteltiin voisiko srk vuokrata toimintapiireille halvemmat 
tilat ja myydä Sypressin tila esim. huutokaupalla. Seurakunnan 
budjetti ei sisällä Sypressin vastikekuluja ja kuluista on nopeasti 
päästävä eroon. 
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Myllykosken tsasounan kannatusyhdistys ei voi tänä vuonna 
sitoutua sopimukseen tsasounan ylläpidosta seurakunnan 
kanssa. Tsasounassa on kesäaikaan tarkoitus pitää 
jumalanpalveluksia. Haminan Happy-yhdistyksen hallituksesta 
voisi kysyä neuvoja kannatusyhdistyksen toiminnan 
järjestämisestä. 
 
Seurakunnanneuvoston tulee selvittää vuokrahuoneistojen 
hallinnoinnin ja tuottojen seurannan ulkoistaminen 
kiinteistönvuokrausalan yrityksen hoidettavaksi. 
 
3. Avoimien toimien täyttäminen 
Lappeenrannan-Imatran toimialueen uusi kanttori Maria Bondarenko on 
aloittanut työnsä 1.1.2023. Seurakunnanneuvosto on pyytänyt 
hiippakunnan piispaa julistamaan haettavaksi Kouvolan-Haminan 
toiminta-alueen papin toimen. Tämän jälkeen pyydetään haettavaksi 
uudelleen Imatran papin toimi. Kotkan kanttorin toimi vapautuu keväällä 
2023 työntekijän jäädessä eläkkeelle. Kouvolan ja Haminan kirkkojen 
tuntipalkkaisena siistijänä on aloittanut 1.1.2023 Eija Rintahaka. Imatran 
kirkon ja seurakuntatalon siistijän tuntipalkkainen tehtävä on tällä hetkellä 
avoinna.  
 
Kotkan kanttorin tehtävä olisi laitettava avoimeksi jo ennen kuin nykyisen 
työntekijän työsuhde päättyy. Kouvolan alueen venäjänkielisen vierailevan 
papin keskustelut seurakuntalaisten kanssa on koettu hyviksi. 
 
Keskusteltiin seurakunnan kappeliseurakuntamallista, maan pappipulasta ja 
papin tehtävän nykyisistä pätevyysvaatimuksista. 
 
4. Vuoden 2022 keskusrahastomaksujen rästit 
Heikosta kassatilanteesta johtuen seurakunnalta jäi maksamatta 
kirkollishallituksen keskusrahastomaksuja noin 119.000 euroa. 
Seurakunnanneuvosto selvittää kirkon taloustoimiston kanssa 
uuden maksujärjestelyn, että vuoden 2023 aikana rästit saadaan 
maksettua. 
 
5. Seurakunnan väestötilasto 2022 
Vuoden 2022 aikana Kaakkois-Suomen seurakunnan väestö väheni 132 
hengellä. Alue on yleisesti muuttotappioaluetta, mutta myös kirkosta 
eroamisen määrä oli suuri, kuten koko Suomessa. Tilastollisesti kastettujen 
ja kuolleiden suhde oli hyvin negatiivinen, mutta tämä johtuu siitä, että 
suurin osa kastetuista lapsista oli jo ennen kastetta rekisteröity väestöön, 
jolloin kastetoimitus näkyy kirkkoon liittymisenä eikä kasteena. Näitä 
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kasteita oli 16, joten kaiken kaikkiaan seurakunnassa kastettiin 32 lasta. 
Liite 2. 
 

9 §  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 S). 

Ei muita asioita. 

10 §  Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

11 § Kokouksen päättäminen 

Päätös Puheenjohtaja Dmytro Lang päätti kokouksen klo 17.09. 

KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
 
 
Pertti Westman   Dmytro Lang 
puheenjohtaja   puheenjohtaja 2023 
 
 
Jaana Tanhuanpää 
sihteeri 
 
Olemme tänään 5.2.2023 tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan 
kokouksen kulkua. 
 
Kristiina Kivimäki   Kimmo Jauhiainen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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Oikaisuvaatimusosoitus:  
Valtuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa, 
Kristiinankatu 5, 53900 Lappeenranta, 6.-19.2.2023 välisenä aikana. Mahdolliset 
oikaisuvaatimukset, jotka on tehtävä kirjallisesti, on annettava Suomen ortodoksiselle 
kirkollishallitukselle viimeistään 19.2.2023. 
 
 
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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