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SEURAKUNNANVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 1-2018 
 
Aika Perjantaina 1.6.2018 klo 18 
Paikka  Ortodoksiakeskus Sypressi. Varuskuntakatu 14, Kouvola 
 
 
 
1§  
Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin  
 Kokous avattiin klo 18:09.  
2§  
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä (OrtL 
52 §). Kokouskutsu ja asialista lähetetään jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.  

 
Läsnä kokouksessa Marja-Leena Jaakkonen, Antti Halonen, Vesa Uotila, Yrjö Palviainen, 
Aleksanteri Kovaljeff, Anna Syrjänen-Filppu ja Ville Kiiveri. Poissa Dmitri Lang, Kimmo 
Jauhiainen ja Eduard Semenenko. 

 
3§  
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

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

  
 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Palviainen ja Anna Syrjänen-Filppu. Sihteeriksi valittiin 
Ville Kiiveri.  

 
4§  
Asialistan hyväksyminen 
 
Päätös 
 Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.  
 
5§ 
Seurakunnan vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.-31.12.2017 hyväksyminen 

Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on 
päätettävä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 
myöntämisestä. 

 
Päätös 

Seurakunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuusto hyväksyi ja 
vahvisti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja antoi vastuuvapauden neuvostolle. 
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6§ 
Kiinteistölautakunnan täydentäminen 
 

Kiinteistölautakunnan jäsenet Kari Muuttoranta ja Sergei Onishko ilmoittivat, etteivät 
henkilökohtaisten syiden vuoksi voi jatkaa lautakunnan jäsenenä. Neuvosto myöntää heille 
eron ja esittää valtuustolle uudet jäsenet heidän tilalleen. Ehdotetaan Juha Pohjoisahoa ja 
Kimmo Jauhiaista. 

 
Päätös 

Hyväksytään esitys. Puheenjohtajaksi nimetään Ulla Sivonen ja varapuheenjohtajaksi Juha 
Pohjoisaho.  

 
7§  
Muut asiat 
 Ei muita asioita.  
   
8§  
Ilmoitusasiat 
 Tuleva linjasaneeraus Haminan Vuokratalossa aloitetaan syksyllä. 
 Valtuustolla ei ollut aloitteita tulevaan kirkolliskokoukseen.   
 
9§  
Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin 19:10.   
 
10§ 
Pöytäkirjan nähtäville asettaminen 

Seurakunnanvaltuuston 1.6.2018 kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 
kirkkoherranvirastossa 4.6.2018 alkaen 30 päivän ajaksi viraston aukioloaikoina. 

 
 
11§  
Oikaisuvaatimusohjeet (liite) 
 
 

Kouvolassa 1.6.2018 
 
 

Marja-Leena Jaakkonen   Ville Kiiveri 
puheenjohtaja    sihteeri 

 
 

Anna Syrjänen-Filppu   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 30 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. 


