KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

9/2021

SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS

AIKA

Torstai 26.8.2021 klo 17.36 - 18.59.

PAIKKA

TEAMS - etäkokous

PAIKALLA

Hartikainen Mika
Hirvonen Pertti
Honkaselkä Timo , kirkkoherra , puheenjohtaja
Hyvönen Zanna
Hänninen Helena
Leskinen Arto , pappien ja kanttorien edustaja (poistui klo 17.58 / §6)
Levä Terho , katedraalin isännöitsijä
Liukkonen Mauri
Petsalo-Kauppinen Anita

LÄSNÄOLO-OIKEUDELLA
PAIKALLA

Himberg Titta

JÄSENET POISSA

Huovinen Esko , varapuheenjohtaja
Ryda Gennadi

SIHTEERI

Juha Sissonen

Timo Honkaselkä
puheenjohtaja

Juha Sissonen
sihteeri

Helena Hänninen
pöytäkirjantarkastaja

Terho Levä
pöytäkirjantarkastaja

Seurakunnanneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla
Kuopiossa 2.9.2021 – 16.9.2021 välisen ajan.

Timo Honkaselkä
seurakunnanneuvoston puheenjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Hänninen ja Terho Levä, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys.

5§

TALOUSKATSAUS
Käytiin läpi seurakunnan taloudellinen tilanne 6 ja 7 / 2021.

6§

SEURAKUNNANTARKASTUS 13.-19.9.2021
Metropoliitta Arseni on ilmoittanut että Kuopio seurakunnan tarkastus pidetään 13.19.9.2021 (Liite 1)
Khran esitys: Käydään läpi seurakunnantarkastus ohjelma, viisivuotiskertomus ja valitaan
tarkastusseurueeseen valtuuston puheenjohtaja Martti Kähkönen, neuvoston varapuheenjohtaja Esko Huovinen ja kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Jari Hynninen.

Päätös:

Esityksen mukaan. Kirkkoherra on mukana tarkastuksessa toimensa puolesta.

7§

ANNA-KAARINA KYYRÖSEN KIRJE
Anna-Kaarina Kyyrönen on lähettänyt 20.6.2021 päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää seurakunnalta yhtenäistä kirjallista toimintamallia ja ohjesääntöä pyhäkön isännöitsijälle. (Liite

2)
Khran esitys: Annetaan kiinteistölautakunnalle tehtäväksi valmistella ohjesääntö pyhäkön isännöitsijöille.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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WWW-SIVUJEN TARJOUKSET
Ei-julkiset tarjousliitteet 3a-c. Tiedotustoimikunnan kokous 10.8.2021:
PÄÄTÖS: Tiedotustoimikunta päätti esittää seurakunnanneuvostolle, että nettisivujen uudistajaksi valittaisiin Sivututka Oy. Yhtiön kanssa käydään vielä neuvottelut kielitoiminnallisuudesta. Toimikunta esittää, että hankkeen kustannukset katettaisiin seurakunnan tämän vuoden budjettiin varatusta 37 500 euron määrärahasta, joka on tarkoitettu seurakuntalehden
kustannuksiin. Määrärahasta puolet on säästymässä, koska Aamun Koitto ilmestyy alkuperäisistä suunnitelmista poiketen vain kolme kertaa.

Päätös:

Tiedotustoimikunnan esityksen mukaan valitaan nettisivujen uudistajaksi Sivututka Oy.
Tiedotustoimikunta jatkaa vielä keskusteluja tarjotuista lisäpalveluista (kielitoiminnallisuus yms.). Kirkkoherra valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus.

9§

TIEDOTUSTOIMIKUNNAN TÄYDENTÄMINEN
Kaisa Pahkalan vaihtaessa seurakuntaa, tiedotustoimikunta esittää hänen korvaajakseen
tiedotustoimikuntaan omalla suostumuksellaan Tarja Lanua.

Päätös:

Valitaan tiedotustoimikuntaan Tarja Lanu Kaisa Pahkalan tilalle.

10 §

TEOSLAINAPYYNTÖ

Kirkkomuseo pyytää näyttelylainaan Kuopion ortodoksisen seurakunnan omistamia ja Rau
talammin toimipisteessä papin huoneessa sijaitsevia Mikael Miikkolan akvarellimaalauk sia.
Museo vastaa teosten siirroista ja vakuuttamisesta. (Liite 4)
Khran esitys: Myönnetään teoslaina.
Päätös:

Esityksen mukaan.

11 §

HEIKKI PEIPOSEN ANOMUS PALKATTOMASTA VAPAASTA
Vahtimestari Heikki Peiponen anoo palkatonta vapaata ajalle 6.9.-6.12, 7.12.-7.3. ja 8.3.29.5. (Liite 5)

Khran esitys: Myönnetään palkaton vapaa.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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IISALMEN PIENOISMALLIPYHÄKÖT
Seurakunnanneuvosto on kokouksessaan 27.5.2021 käsitellyt pienoismallipyhäkköjen sijoittamista Iisalmen raatihuoneelle ja valtuuttanut isä Arto Leskisen ja kirkkoherran laatimaan
kirjelmän, jossa se tiedustelee Iisalmen kaupungilta mahdollisuutta sijoittaa pienoismallit toisiin tiloihin, koska nykyiset tilat soveltuvat huonosti aineiston esilläpitoon. Kirjelmä on lähetetty Iisalmen kaupungin kirjaamoon 3.6.2021, eikä siihen ole vielä saatu vastausta. Kirjelmää
lähetettäessä seurakunnalla oli tieto että kirkkomuseolla ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan
kokoelmaa.
Kirkkomuseo Riisan johtaja Teresa Töntsi on ollut puhelimitse yhteydessä kirkkoherraan
19.8.2021 ja ilmoittanut että museo olisi valmis vastaanottamaan nykyisin Iisalmen raatihuoneella esillä olevat pienoismallipyhäköt ja sijoittamaan ne näytteille kirkkomuseoon.

Khran esitys: Seurakunta ilmoittaa uudesta tilanteesta Iisalmen kaupungille. Seurakunnan mielestä kirkkomuseo on pienoismallipyhäkköjen sijoitukseen paras vaihtoehto. Perusteluna mm. seuraavaa:
Suomen ortodoksinen kirkkomuseo RIISA on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä eri
tyismuseo, jonka tehtävänä on Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja hoitaminen. RIISA on ammatillisesti hoidettumuseo, mikä takaa kokoelman säilymisen. Pienoismallit olisivat asianmukaisesti käytössä
näyttelytoiminnassa, minkä ansiosta ne olisivat myös yleisön saavutettavissa nykyistä paremmin. Kokoelma säilyisi yhtenäisenä. Intendentti Katariina Husso on käynyt tutustumassa kokoelmaan sen nykyisessä sijaintipaikassa Iisalmen Raatihuoneella, jossa ne ovat yksityisen
ravintoloitsijan vuokraamissa tiloissa kokouskäytössä olevassa kabinetissa. Tila soveltuu huonosti aineiston esilläpitoon.
Kuopion ortodoksisen seurakunnan omistamat ja aikaisemmin iisalmelaiselle Evakkosäätiölle
kuuluneet pienoismallit muodostavat temaattisen kokonaisuuden RIISAn kokoelmien kanssa
ja ne rikastaisivat näyttelykerrontaa menetetyn Karjalan ja Petsamon kirkollisesta kulttuuriperinnöstä arvokkaalla tavalla.
Päätös:

Esityksen mukaan. Valtuutetaan kirkkoherra ilmoittamaan muuttuneesta tilanteesta Iisalmen kaupungille ja neuvottelemaan siirrosta Riisan kanssa.

13 §

VENÄJÄNKIELISEN PAPIN PALKKAUS VUONNA 2021
Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan seurakunnat hakivat vuoden 2020 kirkolliskokouselta venäjänkielisen papin palkkaukseen jatkorahoitusta vuosille 2021-2023. Koronatilan
teen vuoksi asiaa ei vuoden 2020 kirkolliskokouksessa käsitelty, vaan käsittely siirtyi tällä tie
toa marraskuussa 2021 kokoontuvan kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Aikaisempi päätös
venäjänkielisen papin toimen kulujen (50 000 euroa/vuosi) maksamisesta kirkon talousarviosta oli vuosille 2018-2020.
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Seurakunnat lähettivät kirkollishallitukselle 26.5.2021 kirjeen venäjänkielisen papin palkan
maksamisesta täysimääräisenä kirkon talousarviosta vuodelle 2021. Kirkollishallitus käsitteli
kirjeen istunnossaan 9.6. ja toteaa:

Vuoden 2020 kirkolliskokouksen käsittelemässä ja hyväksymässä talousarviossa maahan
muuttajatyöhön ja Kuopion ortodoksisen seurakunnan venäjänkielisen papin rahoitukseen varattiin avustuksina vuodelle 2021 25 000 euroa.
Vuoden 2020 kirkolliskokous kokoontui Korona-pandemiasta johtuen virtuaalisesti. Kirkollishallitus päätti istunnossaan 14.10.2020 kirkolliskokouksen asialuettelosta. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet eivät olleet mukana päätetyssä asialuettelossa.
19.11.2020 kirkollishallitus päätti, että huhtikuussa 2021 pidetään ylimääräinen kirkolliskokous Valamossa ja siellä käsitellään virtuaalikokouksessa käsittelemättä jääneet asiat.
Koko Suomen pidemiatilanne oli keväällä huono ja ylimääräistä kirkolliskokousta ei voitu
järjestää suunnitelmien mukaan. Kirkollishallitus päätti 3.3.2021 kumota aikaisemman
päätöksen ylimääräisen kirkolliskokouksen järjestämisestä.
Esitys: Kirkollishallitus myöntää talousarvion puitteissa muista maahanmuuttajatyöhön
vuodelle 2021 varatuista avustuksista 10 000 euroa lisäavustusta Kuopion seurakunnalle
maahanmuuttajatyöhön kohdistetun papin palkkakustannuksiin vuodelle 2021.
Perustelut:
Koronasta johtuen maahanmuuttajille suunnattujen tapahtumien ja leirien yms. järjestä
minen ei ole ollut mahdollista, joten osa muuhun maahanmuuttajatyöhön varatuista
avustusrahoista voidaan käyttää esitetyn hakemuksen mukaan. Maahanmuuttajatyöhön
suuntautunut Kuopion ortodoksisen seurakunnan pappi työskentelee myös Jyväskylän ja
Saimaan ortodoksisten seurakuntien alueella.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Khran esitys: Venäjänkielisen papin palkkaukseen on vuodelle 2021 tulossa kirkon avustusta 35 000
euroa. Toimen arvioitu vuosikustannus on 50 000 euroa vuodessa, joten myönnetty
avustus riittää palkan maksuun syyskuun loppuun.
Olen keskustellut asiasta Jyväskylän ja Saimaan kirkkoherrojen kanssa viikolla 33. Keskusteluissa totesimme, että venäjänkielisen papin toimen tulevaisuus on avoin, koska kirkolliskokous ei ole voinut käsitellyt aloitetta. Seurakuntien toiminta on suunniteltu niin että
venäjänkielinen pappi on käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka. Esitän, että Kuopion seurakunta maksaa 50 prosenttia (7 500 euroa) sekä Jyväskylän ja Saimaan seurakunnat molemmat 25 prosenttia (3 750 euroa) vuoden 2021 palkkakuluista.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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SOOLI AVUSTUSHAKEMUS
Suomen ortodoksisten opettajien liitto täyttää 70 vuotta. Liitto anoo seurakunnalta 150 euron avustusta Tarhurit-juhlakirjaan, joka julkaistaan liiton juhlassa. (Liite 6)

Päätös:

Myönnetään 150 euron avustus Suomen ortodoksisten opettajien liitolle.

15 §

FILANTROPIAN RY:n TALOUSARVIOANOMUS
Filantropia Ry on 11.8.2021 kirjeessään pyytänyt seurakuntaa sisällyttämään vuoden 2022
talousarvioonsa tukea Filantropian työhön 3000 euroa. (Liite 7)

Khran esitys: Kirkkoherra esittää, että avustusta ei myönnetä. Suomen ortodoksinen kirkko avustaa
Filantropia ry:tä. Seurakunnassa toimii lähetystoimikunta joka kerää varoja ja järjestää
erilaisia tapahtumia joilla kerää varoja Filantropia ry:lle.
Päätös:

Esityksen mukaan.

16 §

TYÖVAPAAT
- Papiston ja kanttorien vuosilomat
Pavel Pugovkin, vuosiloman muutos , 11.10. - 31.10

(oli 23.8.-12.9.2021.)

- Työntekijöiden vuosilomat
Heikki Peiponen 30.8.-3.9.
Päätös:

Myönnetään anotut työvapaat. Lähetetään Pavel Pugovkinin anomus hiippakunnan piispan vahvistettavaksi.

17 §

MUUT ASIAT
Tiedoksi
a) Kanttori Kaisa Pahjalan irtisanoutuminen
b) Aune Vornasen perunkirjoitus ja perinnönjakokirja
c) Seurakunnan lisäselvitys konservointiavustukseen ja kirkkomuseosäätiön lausunto
Merkittiin tiedoksi kohdat §17 a-c.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.59.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta
(Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, kirkollishallitus@ort.fi) kirjallisella oikaisuvaatimuksella.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan
seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos
oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimukseen valtakirja.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan
kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai
sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty
oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai
ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle.
Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi
merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.
Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kirkollishallituksen aukioloaika on
maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.
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This documents contains 7 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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