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SEURAKUNNANVALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 4-2018 
 

Kokous:  Seurakuntavaltuuston ylimääräinen kokous  
Aika:  Perjantain 7.12.2017 klo 17 
Paikka:  Seurakunnan virasto, Varuskuntakatu 14, Kouvola 

 

 
Pöytäkirja 
 
1§ 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:16.   
2§ 
Todetaan läsnäolijat 

Läsnä 
Marja-Leena Jaakkonen (pj.) 
Vesa Uotila (vpj.) 
Antti Halonen (2. vpj.) 
Kimmo Jauhiainen 
Aleksander Kovaljeff 
Yrjö Palviainen 
Dmitri Lang 
Anna Syrjänen-Filppu 
Ville Kiiveri, khra  

 
Poissa 
Eduard Semenenko 

 
 

3§ 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin 
puolet jäsenistä. (OrtL 52§).  

 
Kokous on kutsuttu kiireellisenä ja kokouskutsu ja esityslista on 
lähetetty edustajille viikkoa ennen kokousta 30.12.2018. Läsnä yli 
puolet jäsenistä. Kokous on kutsuttu laillisesti koolle ja kokous on 
päätösvaltainen. 

 
 

4§ 
Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajat valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja 
pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan ja -
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paikan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. 

 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Halonen ja Yrjö Palviainen. 
Sihteeriksi valittiin Ville Kiiveri.  

 
5§ 
Työjärjestyksen vahvistaminen 

 Työjärjestys vahvistettiin sellaisenaan.  
 

 
6§ 
Vuoden 2019 Toiminta- ja taloussuunnitelman täydennysten hyväksyminen  

 
Vuoden toisessa sääntömääräisessä kokouksessa valtuuston on 
vahvistettava seurakunnan talousarvio, tuloveroprosentti, seurakunnan 
toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valittava ne luottamushenkilöt, 
joiden toimikausi on kalenterivuosi. (OrtL §89) 

 
  Asian esittely 

Liitteenä täydennetty talous- ja toimintasuunnitelma.  
 
  Päätös 
  Hyväksytään täydennykset.  
  
 
7§ 
Muut asiat 

Kirkollishallitus päätti 29.11. pidetyssä istunnossaan pyytää 
seurakunnanvaltuustojen ja luostareiden johtokuntien lausunnot 
seurakuntajakoehdotuksesta 15.2.2019 mennessä. Seurakuntiin on jo 
lähetetty ennalta tieto tulevasta lausuntokierroksesta. Lausuntopyyntö 
valmistuu ensi viikon aikana. 

 
Seurakuntia pyydetään huomioimaan lausuntokierros valtuustojen 
kokousaikataulujen suunnittelussa. Lausuntopyyntöön liitetään 
tarvittavat talous- ja väestöanalyysit sekä ennusteet ehdotetun 
seurakuntajaon mukaisesti ja lausuntopyynnössä yksilöidään ne asiat, 
joihin erityisesti pyydetään lausunnoissa kiinnittämään huomiota. 

 
Lausuntojen pohjalta hiippakuntien piispat tekevät lopulliset 
ehdotukset seurakuntajaosta kirkollishallitukselle, joiden perusteella 
kirkollishallitus päättää uudesta seurakuntajaosta huhtikuussa 2019 
pidettävässä istunnossa. 
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8§  
Kokouksen päättäminen 
  Kokous päätettiin klo  18:29.  
 
 
 
Kouvolassa 7.12.2018 
 
 
 

Marja-Leena Jaakkonen   Ville Kiiveri 
puheenjohtaja    sihteeri 

  
 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI  
   
 

Antti Halonen    Yrjö Palviainen  
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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LIITE: 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta 
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 taikka 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. 
 
Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite 
Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen 
sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi ja telekopionumero 0206 100 211. 
 


