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Seurakunnanvaltuuston kokous 1/2019
Aika:

to 14.2. klo 17.00-19.40

Paikka:

Petsamo-Sali, Ounasvaarantie 16, 96400 Rovaniemi

Läsnä:

Veikko Feodoroff, puheenjohtaja (17.20, §5-)
Jaakko Vainio, varapuheenjohtaja
Armas Hakkola
Hanna-Maria Kiprianoff (17.20, §5-)
Sirkku Raatikainen-Mattas.
Pia Tuukkanen
Meeri Ylinampa
metropoliitta Elia (18.01 saakka)

Poissa:

Anniina Maikkula
Irene Oikkonen
Irja Jefremoff

1 § Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.16.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on postitettu valtuuston jäsenille 30.1.2019. Todetaan läsnäolijat.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
Päätös:
Kokouksen sihteeriksi valittiin Pia Tuukkanen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku
Raatikainen-Mattas ja Meeri Ylinampa.
4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
5§ Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6§ Lausunnon antaminen koskien seurakuntien yhdistämistä
Esitys:
Seurakunnanvaltuusto laatii seurakunnan lausunnon koskien seurakuntien
yhdistämistä. (Liite!: Lausuntopyyntö, liite 2: seurakunnanneuvoston laatima
lausuntoluonnos).

Metropoliitta Elia alusti pykälän käsittelyä kertomalla kirkon hallinnonuudistuksen
tilanteesta ja tavoitteista.
Päätös:

Hyväksyttiin neuvoston laatima lausuntoluonnos seurakunnan lausunnoksi pienin
tarkennuksin.

Pöytäkirjan tarkastus:
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7§ Valitsijamiesten valinta, kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaali

Esitys:

Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kaksi
maallikkojen edustajien valitsijamiestä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös:
Valitsijamiehiksi valittiin Marja Patronen, jonka varajäseksi Pia Tuukkanen sekä
Maarit Karttunen, jonka varajäseneksi Leena Fofonoff.
8§ Ehdokkaiden asettaminen kirkolliskokouksen maallikkojen edustajaksi

Esitys:

Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
ehdokkaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi.

Päätös:

Ehdokkaaksi päätettiin asettaa Armas Hakkola.

9§ Muut asiat

Sevettijärven kirkon tontille tarvitaan käymälä.
10§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Kokouksen puolesta
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Pöytäkirjan tarkastajat
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Sirkku Raatikainen-Mattas
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus: _ _ _ _
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Meeri Ylinampa
Pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen
kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

oikaisua

Suomen

ortodoksiselta

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
seura.kunnanvaltuuston ja luostarin johtokuMan 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 oikaisu vaatimuksessa 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 taikka 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 aJ01ssa, että ne
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

ehtivät

perille

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja
käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma - pe 9.00 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi ja telekopionumero
0206 100 211.

