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Seurakunnanvaltuuston I ylimääräinen kokous 2023 

 
Aika 26.1.2023 

Klo 17:30 
 

Paikka Pappilatalo, 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 
Lindström Anja 
Mountraki Maria 
Murto Risto 
Palola Elina, 2. varapuheenjohtaja 
Pelkonen Markku 
Saarinen Ulla 
Salminen Markku, kirkkoherra 
Soraniva Anna 
Stenberg Andreas 
Tamminen Elise 
Virolainen Joonas 
Väisänen Iryna 
 
Jalonen Lasarus, sihteeri 
 
Mendes Kristiina, hallintopäällikkö 
Rosenberg Kaj, kiinteistöpäällikkö 
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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 12.1.2023 
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 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  §  Kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien valitsijamiesten ja 
heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta sekä maallikkojen 
edustajien ehdokkaiden asettaminen kirkolliskokouksen 
maallikkoedustajiksi (OrtL 16-17§ ja KJ 26-31§)(liitteet) 

 

    Kirkolliskokous 
    Kokoonpano 
    Kirkolliskokouksen jäseniä ovat: 

 1) hiippakuntien piispat ja apulaispiispat; 
 2) yksitoista papiston edustajaa; 
 3) kolme kanttorien edustajaa; sekä  
 4) kahdeksantoista maallikkojen edustajaa. (OrtL 10§) 

  
    Jäsenten valinta ja toimikausi: 
 

  Kirkolliskokouksen jäsenten vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi viimeistään 31 
päivänä maaliskuuta. Papiston, kanttoreiden ja maallikkojen edustajat valitaan 
erillisillä salaisilla vaaleilla vaalialueittain. Jäsenten toimikausi alkaa vaalia 
seuraavan kesäkuun 1 päivänä ja kestää neljä vuotta. (OrtL 11§) 

 
    Vaalikelpoisuus ja äänioikeus: 
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  Vaalikelpoinen maallikkojen edustajaksi ja maallikkojen edustajien valitsija-

mieheksi on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu kirkon jäsen, 
joka ei ole vajaavaltainen ja joka ei ole vaalikelpoinen papiston tai kanttorien 
edustajien vaalissa. Äänioikeus maallikkojen edustajien vaalissa on seurakun-
tien valitsemilla valitsijamiehillä. Vaalissa ehdokkaana olevaa ei voi valita va-
litsijamieheksi. (OrtL 12§) 

 
  Ehdokkaiden asettaminen ja valitsijamiesten valinta maallikkojen edustajien   

vaalissa 
 

      Seurakunnilla on oikeus ehdokkaiden asettamiseen maallikkojen edustajien-
vaalissa. 

  Seurakunnanvaltuusto päättää ehdokkaiden asettamisesta. Seurakunnanval-
tuuston on toimitettava ehdokasluettelonsa kirkollishallitukselle, joka vahvis-
taa vaalialueen ehdokasluettelon. 

  Seurakunnanvaltuustot valitsevat maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja 
heidän varamiehensä. Seurakunnasta valittavien valitsijamiesten lukumäärä 
määräytyy kirkkojärjestyksessä tarkemmin säädetyllä tavalla sen mukaan, kuin 
seurakunnassa on ollut jäseniä vaalivuotta edeltäneen vuoden alussa. Henkilö 
voidaan valita ehdokkaaksi tai valitsijamieheksi sillä vaalialueella, johon kuu-
luvan seurakunnan tai luostarin jäsen hän on. (OrtL 16§) 

 
  Kirkollishallitus on määrännyt maallikkojen edustajien vaalit toimitettavaksi 

lauantaina 25.3.2023 kello 13.00 alkaen ja valitsijamiehet valitaan seuraavasti: 
 

  Helsingin hiippakunnan I vaalialueella Helsingin seurakunnan tiloissa (Liisan-
katu 29A, Helsinki). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Lasarus Jalonen 
ja sihteerinä Christina Kontkanen. Heidän varajäsenikseen määrätään Soili 
Penttonen ja Vlada Wahlsten. Helsingin hiippakunnan I vaalialueelta valitaan 
seitsemän (7) maallikkojen edustajaa. 

 
  Helsingin seurakunta valitsee 9 valitsijamiestä ja heidän henkilökohtaiset va-

ramiehensä. 
   

  Esittelijä: seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoherra 
 
  Päätösehdotus: Valtuuston puheenjohtaja esittää, että valtuusto suorittaa A) 

ehdokkaiden asettamisen kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalia 
varten sekä B) valitsijamiesten ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä va-
litsemisen kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalia varten. 

 

Päätös: 
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6  §  Mannerheimintie 8 kiinteistön hissiremontin lisäbudjetti 
Materiaali toimitetaan valtuustolle viikolla 3.  
 

Seurakunnanneuvosto käsittelee kiinteistölautakunnan esityksen lisäbudjetista 

kiireellisenä kokouksessaan 19.1.2023 ja tekee oman esityksensä seurakunnan-

valtuustolle. 

Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 

Päätösesitys:  

Päätös: 

7  §  Aloite rikostaustan selvittämisestä lasten kanssa työskentelyä 
varten 
Elise Tammisen aloite: Esitän, että kaikilta Helsingin ortodoksisen seurakunnan 

palvelukseen tulevilta työntekijöiltä sekä myös pyhäköihin ja muihin yhteisiin 

tiloihin valituilta vapaaehtoisilta, jotka kohtaavat työssään lapsia ja nuoria, 

vaaditaan jatkossa rikosrekisteriote eli rikostaustan selvitys lasten kanssa työs-

kentelyä varten.  

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät lyhytaikaisesti muutkin kuin nimen-

omaisesti ja erityisesti nuorisotyöhön kohdennetut työntekijät, joilta rikosrekis-

teriote nykyisin vaaditaan. Lapsen ja nuoren kannalta, ja miksei aikuisenkin, jo-

kainen kirkon tehtävissä toimija edustaa kirkkoa, eikä hänen työoikeudellinen 

asemansa ole aina ulkoisesti havaittavissa. Siksi jokaisen, joka toimii kirkon eri-

laisissa tehtävissä, on oltava luotettava ja turvallinen aikuinen, ja hänet on sa-

malla tavalla tarkistettava ja varmistettava. 

Seurakunnanneuvosto päätti esittää kokouksessaan 14.12.2022 seurakunnanval-

tuustolle, että seurakunta tulee vaatimaan rikostaustan selvitystä kaikilta seu-

rakunnassa lasten ja nuorten parissa jatkuvasti ja/tai säännöllisesti työskente-

leviltä vapaaehtoisilta heidän suostumuksestaan. 

Esittelijä: kirkkoherra 

Päätösesitys: seurakunta tulee vaatimaan rikostaustan selvitystä kaikilta seura-

kunnassa lasten ja nuorten parissa jatkuvasti ja/tai säännöllisesti työskentele-

viltä vapaaehtoisilta heidän suostumuksestaan. 
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Päätös: 

8  §  Seurakunnanneuvoston valtuustolle palauttama asia  
Seurakunnanvaltuusto varasi 10.11.2022 kokouksessaan 35 000 euron määrära-

han valtuuston puheenjohtajan ja neuvoston ensimmäisen varapuheenjohtajan 

käyttöön erilaisiin asiantuntijapalveluihin. Neuvosto totesi, että valtuuston 

päätös on säädösten vastainen ja palauttaa asian valtuustolle uuteen käsitte-

lyyn. 

Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö 

Päätösesitys: valtuusto lähettää asian uuteen valmisteluun ja tekee päätöksen 

seuraavassa kokouksessaan. 

Päätös: 

9  §  Kirkollishallituksen 19.12.2022 päätös koskien kirkkoherra Salmisen 
oikaisuvaatimusta seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 kokouksen 
päätöksistä (liite) 
Kirkollishallitus hylkäsi kokouksessaan 19.12.2022 kirkkoherra Markku Salmi-

sen oikaisuvaatimuksen koskien seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 kokouksen 

päätösten syntymistä laillisessa järjestyksessä. Kirkollishallitus päätti, että val-

tuuston 1.9.2022 kokous on laillisesti koollekutsuttu ja kokouksessa tehdyt 

päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä. Päätöksessä todetaan myös: 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole väitetty valtuuston kokouksen päätösten olevan 

sellaisenaan lainvastaisia. Kirkkoherra on vaatinut kokouksen päätösten ku-

moamista ainoastaan sillä perusteella, että kokous ei ollut laillisesti koolle kut-

suttu. Asiat, joista valtuusto on päättänyt, ovat kuuluneet valtuuston toimival-

taan ja valtuusto on päättänyt asiat seurakunnanneuvoston valmistelusta. Val-

tuuston ei ole väitettykään ylittäneen toimivaltaansa tai tehneen muuten lain-

vastaisia päätöksiä. 

Kirkollishallituksen lainoppinut asiantuntijajäsen, professori Tolvanen ja kir-

kon palvelukeskuksen lakimies Heino ovat 3.1.2023 antaneet tarkempia ohjeita 

kirkollishallituksen päätökseen ja seurakunnan päätöksentekoprosessiin liit-

tyen. Ohjeistuksen mukaan seurakunnanvaltuuston tulee ottaa kirkollishalli-

tuksen päätös asialistalle ja todeta, että kirkollishallitus on pitänyt 1.9.2022 pi-

detyn kokouksen päätöksiä lainmukaisina ja laillisessa järjestyksessä synty-

neinä. Kysymys valtuuston kokouksen päätösten lainmukaisuudesta on lopul-
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lisesti ratkaistu kirkollishallituksessa ja kirkollishallituksen päätös tekee kirk-

kolain (Laki ortodoksisesta kirkosta 985/2006) 60 §:n soveltamisen tarpeetto-

maksi. 

Esittelijä: valtuuston puheenjohtaja 

Päätösesitys: Asia merkitään tiedoksi. 

Päätös: 

10  §  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. 

11  §  Muut asiat 

12  §  Ilmoitusasiat 

13  §  Valtuuston vuoden 2023 kokoukset 
 

Valtuuston vuoden 2023 II ylimääräinen kokous pidetään torstaina 9.3.2023 klo 

17:30 seurakuntasalilla. 

Valtuuston vuoden 2023 I lakisääteinen kokous (tilinpäätöskokous) on tors-

taina 11.5.2023 klo 17:30 seurakuntasalilla. 

Valtuuston vuoden 2023 II lakisääteinen kokous (budjettikokous) on torstaina 

9.11.2023 klo 17:30 seurakuntasalilla.  

14  §  Kokouksen päättäminen  

 

   
 


