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Seurakunnanneuvoston kokous 6/2022  

 

Aika: la 15.10.2022 klo 10.00-13.52 

 

Paikka: Oulun ortodoksinen seurakuntasali, Torikatu 74, Oulu  

  

Läsnä: Marko Patronen, puheenjohtaja 

 Seija Mäkiaho 

 Reijo Marjomaa 

 Terhi Harju 

 Rauno Toivainen 

 Petri Patronen (paikalla 64§-71§, poistui klo 12.54) 

 

 Jaakko Vainio, kappeliseurakunnan pappi, Lappi (puheoikeus) 

 

Poissa: Timo Arhippainen 

 Pia Kiprianoff 

 

Kaisa Pahkala, pappien ja kanttorien edustaja (puheoikeus) 

 Heikki Harvola, kappeliseurakunnan pappi, Kainuu (puheoikeus) 

Juha Suistio, seurakunnanvaltuuston pj. (puheoikeus) 

 

 

64§ Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 

 

65§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi mikäli läsnä on 

enemmän kuin puolet seurakunnanneuvoston jäsenistä. 

 

Päätös: Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

66§ Sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta 

Esitys:  Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Päätös: Sihteeriksi valittiin Jaakko Vainio sekä pöytäkirjantarkastajiksi Seija Mäkiaho ja 

Rauno Toivainen. 

 

67§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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68§ Ilmoitusasiat 

Kirkolliskokouksen jäsenten vaali toimitetaan vuonna 2023. Seurakunnanvaltuuston 

on valittava 15.2.2022 mennessä valitsijamiehet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 

sekä maallikkojen edustajien ehdokkaat. Kirkollishallitus lähettää tarvittavat tiedot 

vaalista myöhemmin vuoden 2022 aikana. Koska tietoja ei vielä ole käytettävissä, 

asiaa ei ole mahdollista valmistella seurakunnanvaltuuston päätettäväksi marraskuun 

kokoukseen. Tämän vuoksi seurakunnanvaltuusto on kutsuttava ylimääräiseen 

kokoukseen päättämään asiasta tammikuussa 2023. (kirkollishallituksen ilmoitus 

kirkolliskokouksen edustajien vaalista: Liite 1) 

 

Seurakunnanvaltuuston jäsenen Maija Hakalan kirje koskien Meri-Lapin alueen 

seurakunnallisen toiminnan tarpeita. (Liite 2) 

 

Kainuun kappelineuvoston kokouspöytäkirja 14.9.2022 (Liite 3). 

 

69§ Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 
Esitys: Seurakunnanneuvosto valmistelee seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 

seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. (Kirkkoherran esitys toiminta- ja 

taloussuunnitelmaksi 2023-2025, liite 4). 

 

Päätös: Valmisteltiin esityksen pohjalta toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys 

seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. (Muokattu esitys: liite 5) 

 

70§ Tuloveroprosentti 2023 

Esitys:  Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että seurakunnan 

tuloveroprosentti vuodelle 2023 pidetään ennallaan 2,1 prosentissa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

71§ Talousarvio 2023 

Esitys: Seurakunnanneuvosto valmistelee seurakunnan talousarvion seurakunnanvaltuuston 

hyväksyttäväksi. (Kirkkoherran esitys talousarvioksi, liite 6). 

 

Päätös: Talousarvioesitykseen tehtiin seuraavat muutokset: 

 

 ESTA24 ja ESTA25: 

 -210-4395: -6.000  

 

 TA23 sekä ESTA24 ja ESTA25: 

 -210-4732: -1.000 

-211-3230: 500 

 -211-4070: -7.000 

-211-4040: -8.000 

-212-4301: -1.500 

-212-4330: -1.000 

 -312-4701: -40.000 

 -312-4700: -10.000 

 -512-3212: 0 

-512-4410: 0 
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Talousarvion investointeihin esitetään valtuuston hyväksyttäväksi seuraavat 

investoinnit: 

 

-Kemin kirkko, vesikatteen uusiminen 

-kustannus: -135.000 

 

Rovaniemen kirkko, pysäköintialueen rakentaminen 

-kustannus -14.000 

 

Oulun katdraali, valaistuksen uusiminen 

-kustannus: -15.000 

 

Investointeihin haetaan peruskorjausavustusta kirkon keskusrahastosta. Kemin kirkon 

investoinnin toteutuksen ehtona on vähintään 75.000 euron peruskorjausavustuksen 

saaminen. 

 

 (Petri Patronen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 12.54) 

 

72§ Papin tehtävän täyttäminen 

Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan Ivalon toimipaikkaan sijoitetun papin 

työsopimussuhteiseen toimeen oli yksi hakija. Hiippakunnanpiispa on asettanut papin 

toimeen ehdolle rovasti Andrei Verikovin. (Hiippakunnan piispan päätös 

ehdokasasettelusta, liite 7. Hakuasiakirjat, liite 8). 

 

Esitys:           Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että tehtävään valitaan rovasti 

Andrei Verikov.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

73§ Rovaniemen pyhän apostoli Andreaksen kirkon pysäköintialueen rakentaminen 

Asemakaavamääräys edellyttää, että kiinteistöllä on yksi autopaikka kuutta 

istumapaikkaa kohti. Määräys edellyttää, että kohteessa on vähintään 16 autopaikkaa. 

Petsamo-salin rakentamisen yhteydessä pysäköintialuetta ei rakennettu, koska 

rakennuksen edustalla katualueella oli alue johon oli mahdollista pysäköidä autoja. 

Sittemmin paikalle on rakennettu kevyenliikenteen väylä ja pysäköintimahdollisuutta 

ei nykyisin ole. 

 

Pysäköintipaikkojen puuttuminen hankaloittaa kirkon ja Petsamo-salin käyttöä ja 

pysäköintipaikkojen järjestämiselle on akuutti tarve. 

 

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022-2024 on päätetty, että 

pysäköintialueen suunnittelu toteutetaan vuonna 2022 ja alueen rakentaminen 2023. 

Suunnittelutyön hinnaksi on arvioitu 4000 euroa. Suunnittelutyö on nyt saatu 

toteutettua talkootyönä rakennusarkkitehti Matti Kallon toimesta (asemapiirros: liite 

6). Kallo ja kappeliseurakunnan pappi Jaakko Vainio ovat järjestäneet suunnitelman 

pohjalta tarjouspyyntömenettelyn (selostus tarjouspyyntömenettelystä: Liite 9). 

Kolmesta urakoitsijasta kaksi jätti tarjouksen (tarjoukset: Liite 10. Arvio 

kokonaiskustannuksista: Liite 11). 
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Kappeliseurakunnan pappi Jaakko Vainio on tarjoutunut järjestämään puiden kaadon 

omana työnään ilman erillistä korvausta, mikäli hän saa puiden rungot veloituksetta 

polttopuuksi. 

 

Toiminnan kannalta on tärkeää, että pysäköintipaikkoja saadaan käyttöön jo tulevaksi 

talveksi. 

 

Esitys: Puiden kaataminen annetaan kappeliseurakunnan pappi Jaakko Vainion tehtäväksi 

omana työnä ilman korvausta työstä ja ilman veloitusta puista. Maanrakennustyöt 

tilataan tarkoituksenmukaisimman ja edullisimman tarjouksen jättäneeltä A ja E 

Koukkula Oy:ltä. Koska puiden kaatamisen ja maanrakennustöiden toteuttamisen 

osalta kustannusarvio ei merkittävästi poikkea arvioidusta suunnittelukustannuksesta 

ja asia on kiireellinen, voidaan työt kohteessa aloittaa näiltä osin heti kun työlle on 

saatu rakennusvalvonnasta toimenpidelupa. 

 

 Piha-alueen viimeistelytyöt, istutukset sekä kellonsoittokatoksen ja aluevalaistuksen 

rakentaminen toteutetaan vuonna 2023 mikäli seurakunnanvaltuusto osoittaa 

talousarvion hyväksymisen yhteydessä tarvittavan noin 14.000 euron määrärahan 

investointia varten.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

74§ Sijoitusasuntojen vuokraaminen 

Aleksanterinkatu 1:n asunto-osake on vapautunut edelliseltä vuokralaiselta 1.9.2022. 

Asunnon vuokraaminen on annettu Kiinteistötahkola Oululle toimeksi. 

 

Heikinkatu 20:n asunto-osake on ollut tyhjillään 1.6.2022 alkaen. Asuntoa on tarjottu 

maahanmuuttoviraston kautta vuokrattavaksi ukrainalaisille pakolaisille. 

Maahanmuuttovirasto on saanut pakolaisten asumisen järjestettyä eikä heillä ole 

tarvetta asunnoille.  

  

Esitys: Henkikadun asunnon vuokraaminen annetaan Kiinteistötahkola Oululle toimeksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

  

75§ Sijoitusasuntojen vuokrien tarkistaminen 

Esitys: Kaikkia Kainuun As oy Kajaanin pappilan ja as oy Sotkarinteen asuntojen vuokria 

korotetaan 1.1.2023 alkaen kahdella prosentilla, ellei korotukselle ole 

vuokrasopimuksesta johtuvaa estettä. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

 

76§ Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

 

77§ Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52. 
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kokouksen puolesta 

 

 

 

 

 

 

Marko Patronen  Jaakko Vainio 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 

 

Seija Mäkiaho  Rauno Toivainen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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