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Seurakunnanvaltuuston II lakisääteinen kokous 2022 

 
Aika 10.11.2022 klo 17.30  

 
Paikka 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 
Saarinen Ulla 
Salminen Markku, kirkkoherra 
Soraniva Anna 
Stenberg Andreas 
Tamminen Elise 
Virolainen Joonas 
Väisänen Iryna 
Jalonen Lasarus, johdon sihteeri 
 
Mendes Kristiina, hallintopäällikkö 

 
 

 

1  §  Kokouksen avaus 
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 seurakunnan-
valtuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.  

 Kokouskutsu on lähetetty 27.10.2022. 
Päätös: 

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 



  Esityslista 2 (6) 
   
 10.11.2022  

 

Helsingin ortodoksinen seurakunta – Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki – Y-tunnus 0116502-6 
p. 09 8564 6100 – helsinki@ort.fi – www.hos.fi 

puheenjohtajan / puheenjohtajien allekirjoittama pöytäkirja, ellei se käytännön syistä ole mahdotonta. 
(Valtuuston työjärjestys 11 § 3 momentti). Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaski-
joina. 

Päätös: 
 

4  §  Esityslistan hyväksyminen 
 
Päätös: 

 

5  §  Hautojen hintojen, hoitomaksujen ja hautaukseen liittyvien 
maksujen vahvistaminen vuodeksi 2023 (liitteet) 
Neuvosto käsitteli asian kokouksessaan 12.10.2022 ja esittää valtuustolle, että hautojen 
hintoja ja hoitomaksuja korotetaan kolme prosenttia vuoden 2022 tasosta.  
 
Esittelijä: hallintopäällikkö 
 
Päätösesitys: valtuusto vahvistaa hautojen hintojen ja hoitomaksujen kolmen prosen-
tin korotuksen vuodelle 2022. 

Päätös: 
 
 

6  §  Veroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2023 
Neuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 12.10.2022. Neuvosto esittää valtuustolle, että 
veroprosentti (1,8%) säilyy vuoden 2022 tasolla.  
  
Esittelijä: hallintopäällikkö  
 
Päätösesitys: Valtuusto vahvistaa veroprosentiksi 1,8 vuodelle 2023. 

Päätös: 
 

7  §  Seurakunnan toiminnan- ja taloudensuunnitelma (TTS) vuosille 
2023-2025 (liitteet) 
Neuvosto käsitteli seurakunnan toiminnan- ja taloudensuunnitelmaa kokouksessaan 
12.10.2022 ja lähettää sen tehdyin täsmennyksin edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö 

Päätösesitys: valtuusto hyväksyy seurakunnan toiminnan- ja taloudensuunnitelman 
vuosille 2023-2025. 
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Päätös: 
 

8  §  Seurakunnan vuoden 2023 tekemisen suunnitelmat (liite) 
Neuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2023 tekemisen suunnitelmia kokouksessaan 
12.10.2022 ja lähettää ne tehdyin täsmennyksin edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.  

Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö 

Päätösesitys: valtuusto hyväksyy vuoden 2023 tekemisen suunnitelmat. 

Päätös: 
 

9  §  Seurakunnan vuoden 2023 talousarvioesitys (liite) 
Neuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2023 talousarvioesitystä kokouksessaan 
12.10.2022 ja lähettää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

Esittelijä: hallintopäällikkö 

Päätösesitys: valtuusto hyväksyy seurakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023. 

Päätös: 
 

10  §  Uspenskin katedraalin sähkösaneerauksen lisäbudjetti 
Kiinteistölautakunta esitti 20.1.2021 kokouksessaan seurakunnanneuvostolle, että Us-
penskin katedraalin lisäbudjetti on perusteltu. Neuvosto käsitteli asian kokouksessaan 
17.2.2022 ja esittää valtuustolle lisäbudjetin hyväksymistä. 

Esittelijä: hallintopäällikkö 

Päätösesitys: valtuusto hyväksyy lisäbudjetin. 

Päätös: 

11  §  Valtuustoaloite 30.5.2022 - aloite mallin laatimisesta kirkon tavoite- 
ja toimintaohjelman täytäntöönpanon seuraamiseksi ja raportointi 
mallin mukaisesti (liite) 
Kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii kirkollishallitus ja päätök-
senteko seurakunnissa tapahtuu toimielinten toimivallan rajoissa. Vuoden 2020 kir-
kolliskokous on vahvistanut kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021–
2025 ja sen täytäntöönpanoa koskeva päätös on tehty kirkollishallituksen istunnossa 
27.4.2022 asiakohdassa 24. Päätöksen pohjalta hiippakuntien piispat huolehtivat hiip-
pakuntien alueella toimivien seurakuntien osalta ohjauksen ja valvonnan kautta, että 
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vahvistettua tavoite- ja toimintasuunnitelmaa noudatetaan ja seurakunnissa toimi-
taan sen periaatteiden mukaisesti seurakunnan vuosittain laatiessa oman toiminta-
suunnitelmansa (KJ § 115 mom1). seurakunnanvaltuustolla on mahdollisuus seurata 
tavoite- ja toimintasuunnitelman toteutusta vuosittain laadittavan toimintakertomuk-
sen kautta. Lisäksi seurakunnanvaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan 
toiminnan suunniteluun toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. 

Esittelijä: kirkkoherra 

Päätösesitys: Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle aloitteen hylkäämistä. 

Päätös: 

12  §  Valtuustoaloite 19.5.2022 - valtuusto luopuu kaikista aiemmin 
esittämistään ja päättämistään työnhyvinvointia koskevista 
aloitteista ja kyselyistä. Valtuusto katsoo, että työyhteisöä koskevat 
kysymykset voidaan ratkaista kestävällä tavalla vain työyhteisössä 
yhteistoimin koko henkilöstöä kuunnellen (liite) 
Työympäristötoimikunta hoitaa työhyvinvointiin kuuluvia asioita koordinoidusti ja 
tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla operatiiviselle johdolle raportoiden. Seura-
kunnanvaltuustolla ei ole toimivaltaa tehdä päätöksiä seurakunnan käytännön toi-
mintaan liittyvissä asioissa.   

Esittelijä: kirkkoherra 

Päätösesitys: Seurakunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös: 

13  §  Valtuustoaloite - seurakunnan uskonnonopettajien työmatkojen 
korvauksista 
Uskonnonopettajille maksettavia matkakustannuksia on selvitetty kahtena vuotena ja 
niistä on tehty päätös vuosina 2016 ja 2018.  Vuonna 2016 seurakunnanvaltuusto teki 
budjettikokouksessaan ensimmäisen päätöksen olla myöntämättä rahaa opettajien 
kilometrikorvauksiin.  

Vuoden 2018 valtuustoaloitteen myötä tehtiin opettajien kilometrikorvauksien maksa-
misesta perusteellinen uusintaselvitys. Tämä aloite käsiteltiin seurakunnanneuvos-
tossa saman vuoden syyskuussa. Vuoden 2018 seurakunnanvaltuusto päätti tuolloin 
annettujen selvitysten perusteella olla myöntämättä varoja tähän tarkoitukseen.   

Päätösten mukaisesti uskonnon opetukseen myönnetystä kirkollishallituksen avus-
tuksesta tuetaan kuitenkin heikommassa asemassa olevien opettajien matkakuluja. 
Saadusta avustuksesta myönnetään matkakorvausta opettajille, jotka allekirjoitetulla 
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hakemuksella pystyvät osoittamaan kasvatustoimelle kriteerien mukaisen tarpeen 
matkakorvauksen maksamisesta. Avustusta myönnetään siinä suuruudessa, kuin kir-
kollishallitus on sitä myöntänyt seurakunnalle.   

Kriteerit hakemuksen hyväksymiselle ovat:  

• opettajan tulee osoittaa, että hän on vähentänyt verotuksessa kilometrikor-
vauksia/matkakuluja ja siltä osin, kun kunta tai yksityinen koulu tai mikään 
muu taho ei myönnä korvausta opettajalle, voi hän allekirjoitetulla hakemuk-
sella hakea korvausta avustusmäärärahasta  

• opettaja ei saa kilometrikorvausta kunnalta tai yksityiseltä koululta  

• avustus kohdentuu heikoimmassa asemassa oleviin opettajiin  

Esittelijä: kirkkoherra   

Päätösesitys: Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle, että seurakunnanvaltuuston 
vuosien 2016 ja 2018 päätökset ja linjaukset uskonnonopettajien matkakorvausten 
osalta säilytetään ennallaan. 

Päätös: 

14  §  Eronpyyntö luottamustehtävästä 
Neuvosto on lähettänyt valtuuston käsiteltäväksi luopumisen seurakunnan luotta-
mustehtävistä. Eroa luottamustehtävästä pyysi seurakunnan työsuhteessa aloittanut 
valtuuston jäsen Soili Penttonen Helsingin vaalialueelta. Soili Penttosen tilalle nousee 
Helsingin vaalialueen toinen varajäsen Maria Mountraki. 

Esittelijä: valtuuston puheenjohtaja 

Päätösesitys: Valtuusto myöntää eron Soili Penttoselle. Valtuuston puheenjohtaja kut-
suu Maria Mountrakin Helsingin vaalialueen varasijalta seuraavaan valtuuston ko-
koukseen. 

Päätös: 

15  §  Valtuuston puheenjohtajan ja yhden tai useamman 
varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023 
Seurakunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Hiippakunnan piispa vahvistaa valtuus-
ton puheenjohtajan vaalin. Valtuusto valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan keskuudestaan. 
Puheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden (KJ 81 §). 

Esittelijä: kirkkoherra 
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Päätös: 

16  §  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. 

17  §  Muut asiat 
18  §  Ilmoitusasiat 
19  §  Kokouksen päättäminen  

 

   
 


