
Tampereen ortodoksinen seurakunta 

Suvantokatu 10 A 

33100 Tampere 

 

Tampereen ortodoksisen seurakunnanvaltuuston kokous tiistaina 28.1.2020 klo 18.00 Nikolainsalissa 

(Suvantokatu 10 A, Tampere). 

 

PÖYTÄKIRJA 

Läsnä: Kirsimarja Mattinen, Heikki Santasalo, Anu Kartovaara, Irina Chernyuk, Matti Pulkkinen, 

Terhi Saarenoja, Tatu Ahponen, Tanja Leskinen, Anna Kasdaglis, Mikko Jämsén, Maija Kunnas, 

Alexander Lyutykh, Riitta Salonen, Jyri Luonila, Jani Vuorinen, ja Aleksej Sjöberg. 

 

1 § Kokouksen avaus 

  Kirkkoherra avasi kokouksen klo 18.22. 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

  Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 52§ Seurakunnan 

  toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet  

  jäsenistä; KJ 88§ Seurakunnanvaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja 

  lukuun ottamatta 3 momentin mukaisia tapauksia, jolloin kokouksen 

  kutsuu koolle asianomainen viranomainen. Kokouskutsu  

  asialuetteloineen on toimitettava seurakunnanvaltuuston jäsenille  

  vähintään 14 päivää ennen kokousta sekä pidettävä nähtävänä vähintään 

  14 päivän ajan ennen kokousta). 

  Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 § Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, tai varapuheenjohtajien valinta 

  Valtuusto valitsee puheenjohtajan, ja varapuheenjohtajan tai  

  varapuheenjohtajat (KJ 81§ Seurakunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan 

  keskuudestaan. Hiippakunnan piispa vahvistaa valtuuston puheenjohtajan 

  vaalin. Valtuusto valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan  

  keskuudestaan. Puheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.  

  KJ 89§). 

 



  Päätös: Tanja Leskinen valittiin puheenjohtajaksi, ja Anna Kasdaglis ja 

  Matti Pulkkinen valittiin varapuheenjohtajaksi. 

 

4 § Sihteerin valinta 

  Valtuusto valitsee sihteerin (KJ 81§ Valtuusto valitsee itselleen sihteerin). 

  Päätös: Tatu Ahponen valittiin sihteeriksi. 

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

  Valtuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 

  Päätös: Jyri Luonila ja Maija Kunnas valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja 

  ääntenlaskijoiksi.  

6 § Asialistan hyväksyminen 

  Valtuusto hyväksyy asialistan (liite 1). 

  Päätös: Hyväksytty. 

7 § Valtuuston valinnat toimikaudeksi 2020-2023 

 7.1. Tilintarkastajat 

  Valtuusto valitsee tilintarkastajat. 

  Päätös: Ilse Alander ja Arto Korpi valittiin tilintarkastajiksi. Markku  

  Alamettälä ja Satu Sullanmaa valittiin varatilintarkastajiksi. 

 7.2. Seurakunnanneuvoston jäsenet 

  Valtuusto valitsee seurakunnanneuvoston jäsenet (KL 58§ 

  Seurakunnanneuvoston jäseniä ovat:  1) kirkkoherra;  2) pääkirkon 

   isännöitsijä; sekä  3) vähintään neljä 

seurakunnanvaltuuston    toimikaudekseen valitsemaa jäsentä.  Jos 

jäsenen paikka tulee pysyvästi   avoimeksi kesken toimikauden, 

seurakunnanvaltuuston on valittava jäljellä   olevaksi toimikaudeksi uusi 

jäsen. Seurakuntaan päätoimisessa    työsopimussuhteessa olevat 

papit, diakonit ja kanttorit voivat valita    keskuudestaan edustajan, jolla 

on puheoikeus seurakunnanneuvoston   kokouksessa).  

  Päätös: Niina Alhanen, Anna Kasdaglis, Heikki Santasalo, Raija Toivonen 

  ja Raine Vähätalo valittiin seurakunnanneuvoston jäseneksi. 

 7.3. Vaalilautakunnan jäsenet 



  Valtuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet (KL 50§ Vaalilautakuntaan 

  kuuluu seurakunnan kirkkoherra sekä kolme muuta jäsentä, joiden tulee 

  olla vaalikelpoisia seurakunnan luottamustoimiin. Vaalilautakunnan  

  jäsenet valitsee seurakunnanvaltuusto neljäksi vuodeksi, ja heidän  

  toimikautensa kestää siihen saakka, kunnes uudet jäsenet on valittu.  

  Vaalilautakunta vahvistaa seurakunnanvaltuuston jäsenten ja kirkkoherran 

  vaalia varten äänioikeutettujen luettelon sekä toimittaa ja vahvistaa  

  seurakunnanvaltuuston jäsenten ja kirkkoherran vaalin). 

  Päätös: Niina Alhanen, Eeva Manni ja Raine Vähätalo valittiin  

  vaalilautakunnan jäseneksi. 

 7.4. Kiinteistölautakunnan jäsenet 

  Valtuusto valitsee kiinteistölautakunnan jäsenet (KJ 99 § Seurakunnassa 

  tulee olla kiinteistölautakunta ja jokaisella kirkolla kirkonisännöitsijä. 

  Kiinteistölautakunnan jäsenet ja kirkonisännöitsijän valitsee  

  seurakunnanvaltuusto toimikaudekseen). 

  Päätös: Keijo Kyyrönen, Veikko Savinainen, Raimo Toroska, Altti  

  Moisala ja Raine Vähätalo valittiin kiinteistölautakunnan jäseneksi. 

 7.5. Pyhäkköjen isännöitsijät 

  Valtuusto valitsee pyhäkköjen isännöitsijät. 

  Päätös: Henri Suojanen valittiin Tampereen kirkon isännöitsijäksi,diakoni 

  Jarkko Luonila valittiin Porin kirkon isännöitsijäksi, Toivo Nikoskinen 

  valittiin Kolhon kirkon isännöitsijäksi, ja Yrjö Kerisalo 

valittiinValkeakosken rukoushuoneen isännöitsijäksi. 

 7.6. Porin kirkon pyhäkköneuvosto 

  Valtuusto valitsee Porin kirkon pyhäkköneuvoston jäsenet. 

  Päätös: Diakoni Jarkko Luonila, Maria Ojanen, Pekka Salonen ja Riikka 

  Joki valittiin Porin kirkon pyhäkköneuvoston jäseneksi. 

 7.7. Nuorisotyötoimikunnan jäsenet 

  Valtuusto valitsee nuorisotyötoimikunnan jäsenet. 

  Päätös: Seurakunnan toinen pappi, seurakunnan nuorisotoimenohjaaja, 

  Ekaterini Kasdaglis, Heikki Santasalo, Lea Perälä ja Irina Chernyuk  

  valittiin nuorisotyötoimikunnan jäseneksi. 

 7.8. Diakoniatoimikunnan jäsenet 



  Valtuusto valitsee diakoniatoimikunnan jäsenet. 

  Päätös: Seurakunnan toinen pappi, seurakunnan diakonit, Maria  

  Hattunen ja Heikki Santasalo valittiin diakoniatoimikunnan jäseneksi. 

 7.9. PTS-toimikunnan jäsenet 

  Valtuusto valitsee PTS-toimikunnan jäsenet. 

  Päätös: Valittiin Raija Toivonen, Tanja Leskinen ja isä Aleksej Sjöberg 

  PTS-toimikunnan jäseneksi. 

 7.10. Ortodoksiviestin toimitusneuvoston jäsen 

  Esitys: valtuusto pyytää seurakunnanneuvostoa valitsemaan  

  Ortodoksiviestin toimitusneuvoston jäsen (Helsingin hiippakunnan  

  seurakuntien ja Tampereen seurakunnan välinen yhteistoimintasopimus: 

  Yhteistoimintaa hoitaa seurakuntien yhteisesti perustama  

  toimitusneuvosto. Sen jäseniä ovat seurakuntien kirkkoherrat ja yksi  

  asiantuntijajäsen kustakin yhteistoimintaseurakunnasta. Helsingin  

  ortodoksinen seurakunta voi kuitenkin nimetä kaksi asiantuntijajäsentä 

  toimitusneuvostoon. Lisäksi toimitusneuvostossa jäsenenä on  

  Ortodoksiviestin päätoimittaja. Toimitusneuvoston asiantuntijajäsenten 

  valinnasta ja toimikauden pituudesta päättää kunkin seurakunnan  

  seurakunnanneuvosto). 

  Päätös: Esityksen mukaan. 

 7.11. Nikolaintalon hallituksen jäsenet 

  Valtuusto valitsee Nikolaintalon hallituksen jäsenet. 

  Päätös: Keijo Kyyrönen, Raimo Toroska ja Raine Vähätalo valittiin  

  Nikolaintalon hallituksen jäseneksi. Niina Alhanen valittiin varajäseneksi. 

 7.12. Nikolaintalon yhtiökokousedustajat 

  Valtuusto valitsee Nikolaintalon yhtiökokousedustajat. 

  Päätös: Aleksej Sjöberg ja Raine Vähätalo valittiin Nikolaintalon  

  yhtiökokousedustajiksi. 

 7.13. Kalliosalmen isännöitsijä 

  Valtuusto valitsee isännöitsijän. 

  Päätös: Vera Schutskoff-Ahokainen valittiin Kalliosalmen isännöitsijäksi. 

 7.14. Tiedotustoimikunta 

  Valtuusto valitsee tiedotustoimikunnan jäsenet. 



  Päätös: Jyri Luonila, Maria Hattunen ja isä Aleksej Sjöberg valittiin  

  tiedotustoimikunnan jäseneksi. 

 

8 § Muut asiat 

  Muita asioita ei ole. Isä Aleksej avasi valtuustolle, mitä kohta "Muut asiat" 

  tarkoittaa. Terhi Saarenoja esitti keskustelua seurakuntavaltuuston  

  jäsenille valtuustotyöstä tarkoitetun koulutuksen järjestämistä,  

  mikä päätettiin ottaa yksimielisesti keskusteluun. Todettiin, että  

  kirkkoherra valmistelee kyseisen koulutuksen järjestämistä. 

9 § Ilmoitusasiat 

  Tampereen ja Vaasan seurakuntien yhdistyminen vuonna 2021 

  Edellisen vuoden väestötilasto (liite 2 jaetaan kokouksessa) 

  Pastori Heikki Honkamäen tulevaisuuden työsuunnitelmat 

  Isä Aleksej esitteli ilmoitusasioita. Keskusteltiin ilmoitusasioihin liittyvistä 

  asioista.  

10 § Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:53. 

 

 

 

Tanja Leskinen  Tatu Ahponen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

Jyri Luonila   Maija Kunnas 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastajatar 

 

KL 113§ Naisten ja miesten edustus toimielimissä  

Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, kirkollishallitusta, 
hiippakuntaneuvostoa, piispainkokousta ja seurakunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 



KJ 89§ Sääntömääräiset asiat 

Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä 

vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 

(25.11.2009/1075). 

Vuoden toisessa sääntömääräisessä kokouksessa valtuuston on vahvistettava seurakunnan talousarvio, 

tuloveroprosentti, seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valittava ne luottamushenkilöt, 

joiden toimikausi on kalenterivuosi. 

Valtuuston toimikauden ensimmäinen kokous on pidettävä viimeistään tammikuun 31 päivänä. 

Kokouksessa valtuuston on valittava valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, tilintarkastajat, 

luottamushenkilöiden edustaja hiippakuntaneuvostoon, seurakunnanneuvoston määräaikaiset jäsenet 

sekä kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkon ja 

rukoushuoneiden isännöitsijät. 


