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Seurakunnanvaltuuston III ylimääräinen kokous 2023 

 
Aika 30.3.2023 

Klo 17:30 
 

Paikka Pappilatalo, seurakuntasali 
Unioninkatu 39 sisäpiha 
 

Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 16.3.2023 
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 Ukrainalaisten pakolaisten kanssa 
työskentelevän papin määräaikaisen toimen perustaminen 
Vuoden 2022 kirkolliskokous varasi määrärahan ukrainalaisten pakolaisten pa-
rissa tehtävään työhön. Päätöksen mukaisesti raha käytetään Helsingin seura-
kunnan alueelle sijoitetun papin toimen palkkaukseen.  Seurakunnan perusta-
essa määräaikaisen toimen ja valitessaan tehtävään toimenhaltijan sille muo-
dostuu oikeus hakea palkkakulut kirkollishallitukselta. Kyseisen työntekijän 
liikkuessa seurakuntamme ulkopuolella matka- sekä muista kuluista vastaa 
vastaanottava seurakunta. 
 
Seurakunnanneuvosto päätti kokouksessaan 16.3.2023 esittää valtuustolle mää-
räaikaisen toimen perustamista.  

 
  Esittelijä: Markku Salminen 

 
  Päätösesitys: Seurakunta perustaa määräaikaisen papin toimen Suomessa ole-

vien ukrainalaisten pakolaisten parissa tehtävää työtä varten. Toimen täyttä-
minen on riippuvainen kirkolliskokouksen myöntämistä määrärahoista. Toimi 
täytetään alkuvaiheessa 30.11.2023 asti. Mikäli kirkolliskokous varaa palkkauk-
selle varoja seuraaville vuosille voidaan toimi täyttää erillisellä päätöksellä pi-
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temmäksi ajaksi, kuitenkin enintään 2025 loppuun asti. Neuvosto esittää toi-
men täyttämistä ehdollepanon pohjalta eikä esitä hiippakunnan piispalle koe-
palveluksien järjestämistä. 

 

Päätös: 
 

 

6  §  Ukrainalaisten pakolaisten parissa työskentelevän papin vaalin 
vaalimenettely ja valinta (liitteet – ei julkinen) 
Ukrainalaisten pakolaisten parissa työskentelevän papin vaalin vaalimenettely 

ja valinta suoritetaan, mikäli seurakunnanvaltuusto päättää kyseisen toimen 

perustamisesta tämän kokouksen kohdassa 5. 

Arkkipiispa on laatinut 8.3.2023 ehdokasasettelun (liite), jossa ehdolle Ukrai-

nalaisten pakolaisten kanssa työskentelevän papin toimeen asetettiin kaksi ha-

kijaa (63 § mom 2). Neuvosto päätti kokouksessaan 16.3.2023 olla pyytämättä 

koepalveluksia. Ukrainalaisten pakolaisten kanssa työtä tekevän papin valinta 

tapahtuu suljetulla lippuäänestyksellä. Pöytäkirjantarkastajat suorittavat ään-

ten laskennan. Päätös valinnasta julkistetaan tämän jälkeen ja siitä lähetetään 

pöytäkirja hiippakunnan piispalle kanonista vahvistusta varten (KJ 101 § mom 

2). 

Esittelijä: Markku Salminen 

Päätösesitys: Ukrainalaisten pakolaisten parissa työskentelevän papin valinta 

tapahtuu suljetulla lippuäänestyksellä, jonka jälkeen valtuusto päättää valin-

nasta siten, että eniten ääniä saanut valitaan. Äänten mennessä tasan, valitaan 

ylemmällä vaalisijalla oleva ehdokas (KL 63 §). Päätöksestä tulee lähettää pöy-

täkirja hiippakunnan piispalle (KJ 101 § mom 2). 

Päätös: 

7  §  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. 

8  §  Muut asiat 
Seurakunnanneuvosto kutsuu työryhmän suunnittelemaan Uspenskin kated-

raalin sisäänpääsymaksuasiaa esittäen, että työryhmään osallistuisi myös kaksi 

valtuuston jäsentä. 
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9  §  Ilmoitusasiat 

10  §  Valtuuston vuoden 2019 kokoukset 
 

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.  

11  §  Kokouksen päättäminen  

 

   
 


