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Seurakunnanvaltuuston III ylimääräinen kokous 2022 

Aika Torstaina 11.8.2022 klo 18:00  
 

Paikka Helsingin seurakuntasali, Unioninkatu 39 sisäpiha 
 

Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutsuttuna 
 
 

Bly Ritva, 1. varapuheenjohtaja 
Brodkin Jefim, puheenjohtaja 
Brodkin Leena 
Juntunen Pertti  
Karpin Miika 
Kilpinen Kim 
Kontkanen Mika 
Lampinen Marina 
Lappalainen Anatoli, 2. varapuheenjohtaja 
Lindström Anja 
Murto Risto 
Palola Elina 
Pelkonen Markku 
Penttonen Soili 
Saarinen Ulla 
Salminen Markku, kirkkoherra 
Soraniva Anna 
Stenberg Andreas 
Tamminen Elise 
Virolainen Joonas 
Väisänen Iryna 
Jalonen Lasarus, johdon sihteeri 
 
Kokkonen Arvo, hiippakunnan piispan määräämä kokouksen puheenjohtaja 
Mendes Kristiina, hallintopäällikkö 
Rosenberg Kaj, kiinteistöpäällikkö 

 

 

 

1  §  Kokouksen avaus 

  

2  §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
OrtL 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Val-

tuuston työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava seura-

kunnanvaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.  

Kokouskutsu on toimitettu 4.6.2022, esityslista ja materiaali   
28.7.2022. 
 

Päätös: 
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3  §  Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
KJ 91 §:n mukaan seurakunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa pöytäkirjan-

tarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat vali-

taan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastus-

ajan ja –paikan. Pääsääntöisesti pöytäkirjantarkastajille esitetään tarkastettavaksi sihteerin ja puheenjoh-

tajan / puheenjohtajien allekirjoittama pöytäkirja, ellei se käytännön syistä ole mahdotonta. (Valtuuston 

työjärjestys 11 § 3 momentti). Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

Päätös:  

4  §  Esityslistan hyväksyminen 
 

Päätös:          

5  §  Helsingin seurakunnan kanttorin vaalin valintamenettely ja valinta 
(ehdolleasetteluliite, sekä salainen liite) 

Hiippakunnan piispan sijainen on laatinut 26.7.2022 ehdokasasettelun, jossa 

ehdolle Helsingin seurakunnan kanttorin toimeen, ensisijaisena sijoituspaik-

kana Järvenpään kirkko, oli vain yksi muodollisesti pätevä hakija (KL 63 § 

mom 2). Kaikkiaan hakijoita Helsingin seurakunnan kanttorin toimeen oli 

viisi.  

Neuvosto päätti sähköpostikokouksessaan 28.7.2022 ettei se pyydä koepalve-

luksia (KJ 102 §), vaan valtuusto haastattelee ehdokkaan ennen valintako-

kousta kuulemis- ja työnäytetilaisuudessa. Neuvoston päätös on lähetetty 

tiedoksi hiippakunnan piispan sijaiselle 28.7.2022.  

Helsingin seurakunnan kanttorin valinta tapahtuu suljetulla lippuäänes-

tyksellä, jonka jälkeen valtuusto päättää valinnasta siten, että eniten ääniä saa-

nut valitaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valitut suorittavat äänten laskennan.  

Päätös valinnasta julkistetaan tämän jälkeen ja valintakokouksesta lähetetään 

pöytäkirja hiippakunnan piispan sijaiselle kanonista vahvistusta varten (KJ 101 

§ mom 2). 

                        

Esittelijä: Markku Salminen 
 

Päätösesitys: Helsingin seurakunnan kanttorin valinta suoritetaan suljetulla 

lippuäänestyksellä, jonka jälkeen valtuusto päättää valinnasta siten, että eniten 

ääniä saanut valitaan. Valintakokouksen pöytäkirja lähetetään hiippakuntaan 

piispan kanonista vahvistusta varten (KJ 101 § mom 2).   
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Päätös:  
 

6  §  Hautausmaan kirkon isännöitsijän valinta (liite – EI JULKINEN) 
Jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kes-

ken toimikauden, on hänet valinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jä-ljellä 

olevaksi toimikaudeksi (OrtKJ 76 §).       

Hautausmaan kirkon isännöitsijä Gaius Säteri on pyytänyt eroa. Seurakunnan-

neuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto myöntää Säterille eron hautaus-

maan kirkon kirkonisännöitsijän tehtävästä ja kiittää häntä hyvästä työstä, 

sekä valitsee hautausmaan kirkolle uuden isännöitsijän. Asia on käsitelty neu-

vostossa 2.6.2022. 

Esittelijä: Markku Salminen 

Päätösesitys: Valtuusto valitsee uuden isännöitsijän hautausmaan Pyhän Pro-

feetta Elian kirkolle. 

Päätös: 

7  §  Valtuustoaloite koskien Mannerheimintie 8 kiinteistön tulevaisuutta 
(liitteet – valtuuston kiinteistöselvitysosio – EI JULKISET/SALASSA 
PIDETTÄVÄT) 

Seurakunnanneuvosto teki kokouksessaan 13.1.2022 tehtyjen selvitysten poh-

jalta päätöksen lähettää asian seurakunnanvaltuuston käsittelyyn ohjeistaen 

kaiken omassa käytössään olleen materiaalin valtuustolle tiedoksi käsittelyä 

varten. 

Esittelijät: Markku Salminen, Kristiina Mendes ja Kaj Rosenberg 

Päätösesitys: Valtuusto päättää saamiensa selvitysten pohjalta toimenpiteistä 

Mannerheimintie 8 kiinteistöä koskien. 

Päätös: 

8  §  Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 kiinteistöjen tulevaisuuden 
vaihtoehdot (liitteet –valtuuston kiinteistöselvitysosio – EI 
JULKISET/SALASSA PIDETTÄVÄT) 

Seurakunnanneuvosto päätti kokouksessaan 10.3.2022 kiinteistölautakunnan 

selvityksessä Liisankatu 29 – Unioninkatu 39 tulevaisuuden näkymiä (6 § liite 1) 

esittämistä toimintavaihtoehdoista esittää seurakunnanvaltuustolle toimimista 

vaihtoehdon 6 mukaisesti, jonka tekstiä seurakunnanneuvosto täsmensi selvi-

tykseen verrattuna seuraavasti: 6 § liite 1_rev. Seurakunnanneuvosto päätti 
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kuitenkin esittää kaikki sille selvityksessä esitetyt vaihtoehdot myös valtuus-

ton tarkasteltaviksi. 

Esittelijät: Markku Salminen, Kristiina Mendes ja Kaj Rosenberg 

Päätösesitys: Seurakunnanvaltuusto päättää Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 

kiinteistöjen tulevaisuudesta seurakunnanneuvoston esityksen mukaisesti. 

Päätös: 

9  §  Markku Salmisen ja Jonas Bergenstadin oikaisuvaatimus koskien 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöstä 
10.2.2022 § 6 

Taustaa: Seurakunnanneuvosto on lähettänyt asian seurakunnanvaltuuston 

käsittelyyn 28.7.2022. Se totesi 28.7.2022 kokouksessaan, että seurakunnanval-

tuuston päätös perustaa valtuuston jäsenistä koostuva toimikunta valmistele-

maan ja seuraamaan kirkolliskokouksen vahvistaman tavoite- ja toimintasuun-

nitelman täytäntöönpanoa seurakunnassa oli kirkon säädösten vastainen. 

Kirkollishallitus päätti kokouksessaan 15.3.2022 asettaa Helsingin ortodoksisen 

seurakunnan seurakunnanvaltuuston 10.2.2022 kokouksen § 6 päätöksen toi-

meenpanokieltoon ja pyysi oikaisuvaatimusasiassa lausuntoa Helsingin orto-

doksisen seurakunnan seurakunnanneuvostolta. Seurakunnanneuvosto käsit-

teli oikaisuvaatimusta seurakunnanvaltuuston 10.2.2022 § 6 päätökseen liittyen 

kokouksessaan 28.4.2022, ja hyväksyi kokoukselle esitetyn lausunnon asiasta 

kirkollishallitukselle lähetettäväksi. Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishalli-

tus on ratkaissut asian kokouksessaan 10.6.2022.  

Vaatimukset: 

Kirkollishallitus kumoaa seurakunnanvaltuuston päätöksen lain 

vastaisena ja asettaa päätöksen täytäntöönpanokieltoon, kunnes 

kirkollishallitus on ratkaissut asian. 

Perustelut: 

Seurakunnanvaltuusto on päättänyt perustaa valtuuston jäsenistä 

koostuvan toimikunnan valmistelemaan ja seuraamaan kirkollisko-

kouksen vahvistaman tavoite- ja toimintasuunnitelman täytäntöön-

panoa seurakunnassa. Kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpa-

nosta vastaa kirkollishallitus ja hiippakunnan piispa ohjaa ja valvoo 
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seurakuntien toimintaa kirkollishallituksen päätösten osalta. Asian 

käsittely on kirkollishallituksessa vireillä, mutta päätöstä ei asiassa 

ole vielä tehty. 

Seurakunnanvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa ja sen vuoksi pää-

tös on kumottava, eikä sitä saa laittaa täytäntöön. 

Lausunto: 

Seurakunnanneuvosto on antanut 29.4.2022 oikaisuvaatimuksen 

johdosta lausunnon, jossa katsotaan, että valtuusto ei ole päätökses-

sään tarkoittanut täytäntöönpanoa, vaan seurantaa. Lausunnossa 

katsotaan, että seurakunnanvaltuustolla on oikeus perustaa toimi-

kunta ja se ei puutu täytäntöönpanoon, vaan seurantaan. 

Vastine: 

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat antaneet 29.5.2022 vastineen seura-

kunnanneuvosto lausuntoon. Vastineessa todetaan, että kirkollishal-

litus on 27.4.2022 asiakohdassa 24 tehnyt päätöksen kirkon tavoite- 

ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja sen täytäntöönpanosta 

seurakunnissa huolehtivat hiippakuntien piispat. Seurakunnat laati-

vat omat tavoite- ja toimintasuunnitelmansa, joista piispat antavat 

lausuntonsa, jonka jälkeen ne tulevat seurakunnanneuvoston esityk-

sestä seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Asia kuuluu lain ja 

kirkkojärjestyksen mukaan olemassa olevien seurakunnan toimielin-

ten toimi-valtaan. 

Esitys: 

Kirkollishallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja kumoaa Helsingin 

ortodoksisen seurakunnanvaltuuston tekemän päätöksen 10.2.2022 § 

6 koskien toimikunnan perustamista valmistelemaan kirkon tavoite- 

ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja seurantaa. 

Kirkollishallitus on antanut asiassa 15.3.2022 asiakohdassa 15 täy-

täntöönpanon kieltoa koskevan väliaikaisen päätöksen, joka tämän 

päätöksen johdosta kumotaan. 

Perustelut: 
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Vuoden 2020 kirkolliskokous on vahvistanut kirkon tavoite- ja toi-

mintasuunnitelman vuosille 2021–2025 ja sen täytäntöönpanoa kos-

keva päätös on tehty kirkollishallituksen istunnossa 27.4.2022 asia-

kohdassa 24. Päätöksen pohjalta hiippakuntien piispat huolehtivat 

hiippakuntien alueella toimivien seurakuntien osalta ohjauksen ja 

valvonnan kautta, että vahvistettua tavoite- ja toimintasuunnitel-

maa noudatetaan ja seurakunnissa toimitaan sen periaatteiden mu-

kaisesti. 

Seurakunnassa toimintaan, hallintoon ja talouden hoitoon liittyvien 

asioiden valmistelu    tapahtuu seurakunnan kirkkoherran johdolla 

ja seurakunnanneuvosto tekee esitykset sellaisista asioista seura-

kunnanvaltuustolle, joista päättäminen kuuluu valtuuston toimival-

taan. Kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii kir-

kollishallitus ja päätöksenteko seurakunnissa tapahtuu toimielinten 

toimivallan rajoissa. Seurakunnanvaltuustolla ei ole toimivaltaa pe-

rustaa toimikuntaa valmistelemaan kirkolliskokouksen päätösten 

täytäntöönpanoa ja seurantaa, vaan asian valmistelu kuuluu Kj:n 94 

§:n mukaisesti seurakunnanneuvoston toimivaltaan. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

Kirkollishallitus totesi, että seurakunnanvaltuustolla on mahdolli-

suus seurata tavoite- ja toimintasuunnitelman toteutusta vuosittain 

laadittavan toimintakertomuksen kautta. Lisäksi seurakunnanval-

tuustolla on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan toiminnan suun-

niteluun toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. 

 

Esittelijä: Arvo Kokkonen  

Päätösesitys: seurakunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi todeten, että seu-

rakunnanvaltuuston päätös perustaa valtuuston jäsenistä koostuva toimikunta 

valmistelemaan ja seuraamaan kirkolliskokouksen vahvistaman tavoite- ja toi-

mintasuunnitelman täytäntöönpanoa seurakunnassa oli kirkon säädösten vas-

tainen. 

Päätös: 
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10  §  Markku Salmisen ja Jonas Bergenstadin oikaisuvaatimus koskien 
Helsingin ortodoksisen seurakunnanvaltuuston päätöstä 10.2.2022 § 7 

Taustaa: Seurakunnanneuvosto on lähettänyt asian seurakunnanvaltuuston 

käsittelyyn 28.7.2022. Se totesi, että seurakunnanvaltuuston päätös perustaa 

toimikunta luottamushenkilöiden, johtoryhmän ja työntekijöiden yhteistyön 

toimivuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi tehtiin säädösten vastaisesti. 

Kirkollishallitus päätti kokouksessaan 15.3.2022 asettaa Helsingin ortodoksisen 

seurakunnan seurakunnanvaltuuston 10.2.2022 kokouksen § 7 päätöksen toi-

meenpanokieltoon ja pyysi oikaisuvaatimusasiassa lausuntoa Helsingin orto-

doksisen seurakunnan seurakunnanneuvostolta. Seurakunnanneuvosto käsit-

teli oikaisuvaatimusta seurakunnanvaltuuston 10.2.2022 § 7 päätökseen liittyen 

kokouksessaan 28.4.2022, ja hyväksyi kokoukselle esitetyn lausunnon asiasta 

kirkollishallitukselle lähetettäväksi. Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishalli-

tus on ratkaissut asian kokouksessaan 10.6.2022. 

Vaatimukset: 

Kirkollishallitus kumoaa seurakunnanvaltuuston päätöksen lain 

vastaisena ja asettaa päätöksen täytäntöönpanokieltoon, kunnes 

kirkollishallitus on ratkaissut asian. 

Perustelut: 

Seurakunnanvaltuusto on päättänyt perustaa toimikunnan luotta-

mushenkilöiden, johtoryhmän ja työntekijöiden yhteistyön toimivuu-

den selvittämiseksi ja parantamiseksi. Seurakunnanvaltuusto on 

ylittänyt toimivaltansa ja sen vuoksi päätös on kumottava, eikä sitä 

saa laittaa täytäntöön. 

Lausunto: 

Seurakunnanneuvosto on antanut 29.4.2022 oikaisuvaatimuksen 

johdosta lausunnon, jossa katsotaan, että seurakunnanvaltuustolla 

on oikeus perustaa toimikuntia tiettyä asiaa varten. Valtuuston tar-

koitus on kerätä tietoa päätöksentekoa varten ja tarjota sitä myös 

hiippakunnan piispan käyttöön.  

Vastine: 
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Oikaisuvaatimuksentekijät ovat antaneet 29.5.2022 vastineen seura-

kunnanneuvoston lausuntoon. Vastineessa todetaan, että valtuus-

tolla ei ole toimivaltaa sellaisen toimikunnan perustamiselle, jonka 

tehtävät kuuluvat lain ja kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan-

neuvostolle, operatiiviselle johdolle ja hiippakunnan piispalle. 

Esitys: 

Kirkollishallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja kumoaa Helsingin 

ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston tekemän päätök-

sen 10.2.2022 § 7 koskien toimikunnan perustamista luottamushen-

kilöiden, johtoryhmän ja työntekijöiden yhteistyön toimivuuden sel-

vittämiseksi ja parantamiseksi. 

Kirkollishallitus on antanut asiassa 15.3.2022 asiakohdassa 15 täy-

täntöönpanon kieltoa koskevan väliaikaisen päätöksen, joka tämän 

päätöksen johdosta kumotaan. 

Perustelut: 

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkoherra, jonka johdolla valmistel-

laan seurakunnanneuvoston päätettäväksi tulevat asiat. Seurakun-

nanvaltuusto päättää Kj 87 §:ssä säädetyistä toimivaltaansa kuulu-

vista asioista seurakunnanneuvoston esityksen pohjalta OrtL:n 57 ja 

59 §:n sekä Kj 94 §:n mukaisesti. 

Seurakunnassa nimenkirjoitusoikeus on OrtL:n 47 §:n mukaisesti 

ainoastaan kirkkoherralla ja hän johtaa seurakunnan operatiivista 

toimintaa ja henkilöstöhallintoa sekä vastaa päätöksenteosta näissä 

asioissa OrtL 61 §:n perusteella. 

Kirkkoherra toimii yhteistyössä hiippakunnan piispan kanssa OrtL:n 

39 §:n sekä Kj 63 §:n mukaisesti seurakunnan toimintaan ja henki-

löstöhallintoon liittyvissä asioissa. 

Seurakunnanvaltuustolla ei ole toimivaltaa perustaa sellaista toimi-

kuntaa, jonka tehtävänä on selvittää ja parantaa seurakunnan ope-

ratiiviseen johtamiseen liittyviä asioita, eikä seurakunnanvaltuus-

tolla ole toimivaltaa tehdä päätöksiä seurakunnan käytännön toi-

mintaan ja henkilöstön johtamiseen liittyvissä asioissa. 
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Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Esittelijä: Arvo Kokkonen 

Päätösesitys: Seurakunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi todeten, että seu-

rakunnanvaltuuston päätös perustaa toimikunta luottamushenkilöiden, johto-

ryhmän ja työntekijöiden yhteistyön toimivuuden selvittämiseksi ja paranta-

miseksi tehtiin säädösten vastaisesti. 

Päätös: 

11  §  Aloitteet 
Jos seurakunnanvaltuuston jäsen haluaa asian valtuuston käsiteltäväksi, hänen on KJ 90 §:n mukaan teh-

tävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava 

se seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi. 

12  §  Muut asiat 

13  §  Ilmoitusasiat 

14  §  Valtuuston vuoden 2022 kokoukset 

Valtuuston vuoden 2022 II lakisääteinen kokous (budjettikokous) on torstaina 

10.11.2022 klo 17:00.  

15  §  Kokouksen päättäminen  

 

   
 


