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Seurakunnanvaltuuston I lakisääteinen kokous 2021

Aika

Torstaina 20.5.2021 klo 17.00

Paikka

Teams-kokous. Yleisö pääsi seuraamaan kokousta edeltä ilmoitettavan internet-linkin välityksellä.

Läsnä

Brodkin Jefim, puheenjohtaja
Brodkin Leena
Juntunen Pertti (6 § alusta)
Karpin Miika (saapui klo 17.30)
Kilpinen Kim
Kontkanen Mika
Lampinen Marina, 2. varapuheenjohtaja (saapui klo 17.15, poistui klo 20.38)
Lappalainen Anatoli, 1. varapuheenjohtaja
Lindström Anja
Murto Risto
Palola Elina
Pelkonen Markku
Penttonen Soili
Saarinen Ulla
Salminen Markku, kirkkoherra
Soraniva Anna
Stenberg Andreas
Tamminen Elise
Tchervinskij Anna
Virolainen Joonas
Sundkvist Mikael, sihteeri

Kutsuttuna

Bergenstad Jonas, pohjoisen alueen esimies
Mendes Kristiina, hallintopäällikkö

Poissa

Heporauta Katri
Väisänen Iryna

1 §

Kokouksen avaus
Päätös: Kokous alkoi alkurukouksella klo 17.00.
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2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
OrtL 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet jäsenistä. Valtuuston
työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava
seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on toimitettu 6.5.2021.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
KJ 91 §:n mukaan seurakunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan ja –paikan.
Pääsääntöisesti pöytäkirjantarkastajille esitetään tarkastettavaksi sihteerin ja puheenjohtajan / puheenjohtajien
allekirjoittama pöytäkirja, ellei se käytännön syistä ole mahdotonta. (Valtuuston työjärjestys 11 § 3 momentti).
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kim Kilpinen sekä Mika Kontkanen.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Valtuusto hyväksyi esityslistan sillä muutoksella, että esityslistan 7–9 §§ käsitellään järjestyksessä 8,9,7 ja että pöytäkirjan juokseva numerointi muutetaan tämän mukaiseksi.

5 § Esitys pyhäkkökeskeisestä seurakunnasta
Helsingin seurakunnanvaltuusto teki 14.1.2021 kauden ensimmäisessä
kokouksessaan valtuustoaloitteen pyhäkkökeskeisen toimintamallin
kehittämisestä. Seurakunnan johtoryhmä aloitti isä Jonas Bergenstadin johdolla
asian valmistelun ja kartoitustyön tekemisen yhdessä seurakunnan
pyhäkköpapiston kanssa. Seurakunnanneuvosto päätti 22.4.2021 kokouksessaan
esittää valtuustolle hyväksyttäväksi pyhäkkötiimien perustamisen toimessa olevien
pappien työn tueksi rovasti Mikael Sundkvistin ja pastori Jonas Bergenstadin
valmistelemien raporttien pohjalta (liitteet).
Esittelijä: Jonas Bergenstad
Päätösesitys: Valtuusto päättää, että seurakuntaan perustetaan pyhäkkötiimit
valmisteltujen raporttien pohjalta.
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Jefim Brodkin teki seuraavan vastaesityksen: Valtuusto palauttaa aloitteen valmisteluun aloitteen mukaisen työryhmän perustamiseksi sekä seurakunnan organisaatiomallin uudistamisen selvittämiseksi.
Äänestyksessä päätösesitystä kannatti 17 valtuutettua, vastaesitystä 2 valtuutettua.
Kolme valtuutettua olivat estyneinä.
Päätös: Päätösesityksen mukaan.

6 § Esitys aloitteeseen kiinteistörahaston perustamisesta (esittelyliite)
Valtuuston tämän kauden ensimmäisessä kokouksessa 14.1.2021 tehtiin
valtuustoaloite kiinteistörahaston perustamisesta. Neuvosto käsitteli aloitetta
kokouksessaan 18.3.2021 ja päätti lähettää asian valtuuston käsiteltäväksi samalla
esittäen, ettei erillistä kiinteistörahastoa perusteta, vaan seurakunnassa jo olemassa
olevaa Nordea Capital Corporate -sijoitussuunnitelmaa käytetään varallisuuden
keräämiseksi tuleviin kiinteistökorjauksiin ja investointeihin.
Esittelijä: hallintopäällikkö
Päätösesitys: Valtuusto päättää neuvoston valmistelun pohjalta, ettei erillistä
kiinteistörahastoa ole syytä perustaa. Jo olemassa olevaa Nordea Capital Corporate
-sijoitussuunnitelmaa käytetään varallisuuden keräämiseksi tulevaisuuden
kiinteistökorjauksiin ja investointeihin.

Anja Lindström teki seuraavan vastaesityksen: Valtuusto perustaa aloitteen mukaisesti taseeseen erillisen peruskorjausrahaston.
Äänestyksessä päätösesitystä kannatti 18 valtuutettua, vastaesitystä 2 valtuutettua.
Kaksi valtuutettua olivat estyneinä.
Päätös: Päätösesityksen mukaan.

7 § Vuoden 2020 Hämeenlinnan seurakunnan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen hyväksyminen (liitteet)
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075)
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Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään Hämeenlinnan seurakunnan vuoden
2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Neuvosto käsitteli asiaa
kokouksessaan 22.4.2021.
Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö
Päätösesitys: valtuusto hyväksyy Hämeenlinnan seurakunnan vuoden 2020
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Päätös: Päätösesityksen mukaan.

8 § Vuoden 2020 Lahden seurakunnan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen hyväksyminen (liitteet)
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075)

Helsingin seurakunnanneuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään Lahden
seurakunnanneuvoston 3.12.2020 / § 6 päätöksen purkaa Lahden seurakunnan
pääoman verontasausrahasto ja Harjukatu 5 peruskorjausrahasto siirtäen näiden
pääoman sen edellisten tilikausien yli-/alijäämään ja pyytää valtuustoa
hyväksymään Lahden seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen. Neuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 22.4.2021.
Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö
Päätösesitys: valtuusto hyväksyy Lahden seurakunnan verontasaus- ja
peruskorjausrahastojen purkamisen ja näiden pääoman siirtämisen Lahden
seurakunnan edellisten tilikausien yli-/alijäämään, sekä hyväksyy Lahden
seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Päätös: Päätösesityksen mukaan.

9 § Vuoden 2020 Helsingin seurakunnan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen hyväksyminen (liitteet)
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075)

Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään Helsingin seurakunnan vuoden 2020
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Neuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan
22.4.2021.
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Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö
Päätösesitys: valtuusto hyväksyy seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen.
Päätös: Valtuusto hyväksyy Helsingin seurakunnan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen.
Valtuusto hyväksyessään tilinpäätöksen toteaa, että neuvosto alkaa valmistella
kiinteistörahaston purkua kirjanpidosta.
Valtuusto hyväksyy samalla, että siirretään seurakunnan toimintaa vaarantamatta
käytettävissä oleva osa seurakunnan tilinpäätöksen ylijäämän rahavaroista seurakunnan käytössä olevaan Nordea Capital Corporate -sijoitusrahastoon vain tulevien
korjauksien ja investointien rahoittamiseksi.

10 § Sammeli Pamilon muistorahaston ja Alexander Marschanin rahaston
vuoden 2020 tilinpäätösten hyväksyminen (liitteet)
Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään vuoden 2020 tilinpäätökset. Neuvosto on
käsitellyt asiaa kokouksessaan 22.4.2021.
Esittelijä: kirkkoherra
Päätösesitys: valtuusto hyväksyy vuoden 2020 Sammeli Pamilon muistorahaston ja
Alexander Marschanin rahaston tilinpäätökset.
Päätös: Päätösesityksen mukaan.

11 § Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien 2020
vuosikertomusten ja tilipäätösten sekä Helsingin seurakunnan
erillisrahastojen vuoden 2020 tilinpäätöksien vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vastuuvapauden
myöntämisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075)

Esittelijä: hallintopäällikkö
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Päätösesitys: valtuusto vahvistaa Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien
2020 vuosikertomukset ja tilinpäätökset sekä Helsingin seurakunnan
erillisrahastojen vuoden 2020 tilinpäätökset ja myöntää vastuuvapauden
tilivelvollisille.
Jääviydestään ilmoitettua Markku Salminen, Elise Tamminen, Elina Palola sekä
Soili Penttonen poistuivat kokouksesta tämä pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös: Päätösesityksen mukaan.

12 § Aloitteet
Jos seurakunnanvaltuuston jäsen haluaa asian valtuuston käsiteltäväksi, hänen on KJ 90 §:n mukaan tehtävä
siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se
seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi.

Aloitteen ”Valtuustoaloite seurakunnan luottamushenkilöiden, johtoryhmän ja
työntekijöiden yhteistyön toimivuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi” jättivät
valtuutetut Elina Pal0la, Soili Penttonen, Ulla Saarinen, Anna Tchervinskij, Marina
Lampinen, Kim Kilpinen.
Aloitteen ”Oikeudenkäyntikulut, ja niistä johtuneet kustannukset seurakunnalle
vuodesta 2017 lähtien” jättivät valtuutetut Anna Tchervinskij ja Kim Kilpinen.
Aloitteen ”Valtuustoaloite kohti vastuullista ja ympäristöystävällisempää, hiilineutraalimpaa seurakuntaelämää. Ympäristövastuullinen seurakunta” jättivät valtuutetut Anna Tchervinskij ja Kim Kilpinen.
Aloitteen ”Mannerheimintie 8 -kiinteistön tulevaisuus” jätti valtuutettu Jefim Brodkin.
(Aloitteet löytyvät tämän pöytäkirjan liitteinä.)

13 § Muut asiat
Anja Lindström esitti evästyksenä neuvostolle,
että budjetin vuodelle 2022 tulee olla tasapainossa ja että sitä laadittaessa jumalanpalveluselämä on pidettävä keskiössä ja resurssoitava sen mukaisesti;
että budjettikokouksen 12.11.2020 säästöpäätös olisi arvioitava siten, että säästöt
kohdennetaan harkiten;
että järjestetään valtuuston ja neuvoston yhteinen keskustelutilaisuus seurakunnan
missiosta ja visiosta ennen seuraavaa budjettikokousta.
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Valtuusto totesi, että se pyytää hallintopäällikköä lähettämään valtuutetuille Nordean nykyiset sijoitusrahaston säännöt.
Merkitään tiedoksi, että Anna Tchervinskij on jättänyt eroanomuksen valtuustosta.
Puheenjohtaja selvittää kirkon lakimieheltä, miten eroprosessi etenee.

14 § Ilmoitusasiat
Valtuustoaloitteesta johtosäännön ja työjärjestysten päivityksestä: Neuvosto on
päättänyt perustaa työryhmän, johon jäsenet ovat kirkkoherra koollekutsujana, valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin, neuvoston 1. varapuheenjohtaja pappismunkki Foma sekä neuvoston jäsen Lauri Railas.
Seurakuntalaisten kontaktointiasia: On selvitetty seurakuntalaisten kontaktoinnin
nykytilanne. Raportti liitteenä.
Kirkollishallitus on myöntänyt Helsingin seurakunnalle konservointi- ja kiiltokultausavustuksia Hämeenlinnan kirkon ikonostaasin ja ikonien puhdistukseen 15 000
euroa sekä Uspenskin katedraalin ikonostaasin konservointiin 15 000 euroa, peruskorjausavustuksia Hämeenlinnan kirkon peruskorjaukseen 30 000 euroa, Pyhän
Kolminaisuuden kirkon yläpohjan korjausten suunnitteluun 10 000 euroa, Uspenskin katedraalin sähkösaneeraukseen 15 000 euroa, Uspenskin katedraalin tukimuurin korjaukseen 15 000 euroa sekä Pyhän Kolminaisuuden kirkon sähkö-, iv- ja julkisivukorjausten suunnitteluun 15 000 euroa.
Seurakunnantarkastuksen ajankohdasta ei ole vielä tietoa.
Monikulttuurisen työn papin toimenhaltija on jättänyt eroanomuksensa. Asia käsitellään seuraavassa seurakunnanneuvoston kokouksessa.

15 § Valtuuston vuoden 2021 kokoukset
Valtuuston vuoden 2021 II lakisääteinen kokous (budjettikokous) on torstaina
11.11.2021 klo 17.

16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:05.
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Jefim Brodkin
puheenjohtaja

Mikael Sundkvist
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Olemme tänään tarkastaneet seurakunnanvaltuuston 20.5.2021 pitämästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Helsingissä 25.5.2021

Kim Kilpinen
pöytäkirjantarkastaja

Mika Kontkanen
pöytäkirjantarkastaja

Oikaisuvaatimusaika:
Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki, 27.5.2021-10.6.2021 välisenä aikana. Mahdolliset oikaisuvaatimukset, jotka on tehtävä kirjallisesti, on annettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle viimeistään 10.6.2021 klo
14.00.
Kirkollishallituksen antamat oikaisuvaatimusohjeet:
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta
kirkollishallitukselta kirjallisella (Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, kirkollishallitus@ort.fi) oikaisuvaatimuksella.
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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 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.
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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 – 14.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 10 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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