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Seurakunnanvaltuuston kokous 3/2022  

 

Aika: su 6.11.2022 klo 13.30-15.51 

 

Paikka: Kajaanin ortodoksinen seurakuntasali, Väinämöisenkatu 29, Kajaani   

  

Läsnä: Juha Suistio, puheenjohtaja 

Marko Patronen, kirkkoherra, esittelijä 

Sakari Hukkanen 

Susanna Myrskykari 

Matti Tikkunen 

Ulla Kyllönen 

Eeva Pulkkinen 

Maija Hakala 

Tiina Hynninen-Lahdenperä 

Jukka Jokiranta 

Seppo Pyy 

Anita Valkama 

Leena Fofonoff, kolttien edustaja (puheoikeus) 

 

 Jaakko Vainio (kutsuttuna) 

 

Poissa: Hanna-Maaria Kiprianoff 

Pia Tuukkanen 

Meeri Ylinampa 

 Santeri Keränen 

  

 

36§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Juha Suistio avasi kokouksen klo 13.30. Laulettiin Taivaallinen 

kuningas. 

 

37§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

OrtL 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on yli 

puolet jäsenistä.  

OrtKJ  88§:n mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava 

seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta sekä pidettävä 

nähtävänä vähintään 14 päivän ajan ennen kokousta.  

 

Kokouskutsu ja asialista on toimitettu valtuutetuille ja asetettu nähtäville 21.10.2022. 

 

Päätös: Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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38§ Sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta 

OrtKJ  81§:n mukaan valtuusto valitsee itselleen sihteerin. 

OrtKJ  91§:n mukaan seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi 

valtuuston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Päätös: Sihteeriksi kutsuttiin Jaakko Vainio. Päätettiin, että hänellä on myös puheoikeus 

kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Hukkanen ja Jukka Jokiranta. 

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. 

 

39§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

40§ Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 
 Seurakunnanneuvosto valmisteli seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-

2025 seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kokouksessaan 15.10.2022. 

(Seurakunnanneuvoston esitys talousarvioksi, liite 1. Hiippakunnan piispan lausunto, 

liite 2.) 

 

Esitys:   Seurakunnanvaltuusto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-

2025.  

 

Päätös: Hyväksyttiin seuraavalla tarkennuksella: s. 2, 1. kappale, lisättiin sana ”virtuaaliset” 

sanan ”toimintapiirit” edelle.  

 Seurakunnanvaltuusto päätti, että Kemin kirkon kattoremontin yhteydessä tulee 

varautua aurinkopaneelien asennukseen. 

 -Seurakunnanvaltuusto esitti toiveen, että tulevaisuudessa toiminta- ja 

taloussuunnitelma olisi konkreettisempi. 

 

41§ Talousarvio 2023 

 Seurakunnanneuvosto valmisteli seurakunnan talousarvion seurakunnanvaltuuston 

hyväksyttäväksi kokouksessaan 15.10.2022. (Seurakunnanneuvoston esitys 

talousarvioksi, liite 3) 

 

 Esittelijät: Marko Patronen ja Jaakko Vainio 

 

Esitys: Seurakunnanvaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion  

 

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio seuraavalla muutoksella: 

Lisättiin hautarekisterijärjestelmän hankintaa varten kustannuspaikalle 130 tilille 4330 

TA23 -7.000, ESTA 24-25, -1.400. 

 

Seurakunnanvaltuusto edellyttää, että investointien kulut katetaan ensisijaisesti 

peruskorjaus-avustuksin. Siltä osin kuin kuluja ei voida kattaa avustuksella, on ne 

katettava rahoituslaitokselta haettavalla lainarahoituksella. 

Samassa yhteydessä tulee nykyiset lainat kilpailuttaa ja lainojen maksuaikataulua 

tarkastella vastaamaan paremmin seurakunnan taloudellista kantokykyä ja 

investointien poistoaikaa. 

 

Seurakunnanvaltuusto suosittaa, että seurakunnanneuvosto perustaa talouden pitkän 

tähtäimen suunnittelua ja valmistelua varten työryhmän. 
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42§ Tuloveroprosentti 2023 

Esitys:  Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että seurakunnan 

tuloveroprosentti vuodelle 2023 pidetään ennallaan 2,1 prosentissa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

43§ 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 4. Hakuasiakirjat, liite 5). 

 

Esitys:           Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että tehtävään valitaan rovasti 

Andrei Verikov.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

44§ Seurakunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodelle 2023 

OrtKJ  81§:n mukaan seurakunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. 

Hiippakunnan piispa vahvistaa valtuuston puheenjohtajan vaalin. Valtuusto valitsee 

yhden tai useamman varapuheenjohtajan keskuudestaan. Puheenjohtajien toimikausi 

kestää yhden vuoden. 

Asia on mainittu kokouskutsussa, mutta seurakunnanneuvosto ei ole valmistellut 

asiaa. Seurakunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväkseen.   

Päätös: Keskustelun aikana puheenjohtajaksi esitettiin Sakari Hukkasta ja Juha Suistiota. 

Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Päätettiin, että ääntenlaskijoina toimivat 

Jukka Jokiranta ja Ulla Kyllönen. 

 

Äänestyksen tulos: 

Sakari Hukkanen 6 

Juha Suistio 6 

 

Suoritettiin arvonta. Arvonnassa puheenjohtajaksi tuli valituksi Sakari Hukkanen. 

 

 Päätettiin valita kaksi varapuheenjohtajaa. 

 

 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Suistio 

 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Hanna-Maaria Kiprianoff 

Vuodelle 2023 Puheenjohtajaksi valittiin Sakari Hukkanen, 1. varapuheenjohtajaksi 

valittiin Juha Suistio ja 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Hanna-Maaria Kiprianoff.  
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45§ 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. 

 

46§ Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

 

47§ Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.51. 

 

 

 

 

 

kokouksen puolesta 

 

 

 

 

 

Juha Suistio   Jaakko Vainio 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 

Sakari Hukkanen  Jukka Jokiranta 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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