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Seurakunnanvaltuuston kokous 3/2021 
 

Aika: Su 5.12.2021 klo 14.49-15.14 

 

Paikka: Pyhän Paavalin kappeli, Saariseläntie 18, 99830 Saariselkä 

Läsnä Kaisa Vuolukka, puheenjohtaja 

 Rauno Toivainen, varapuheenjohtaja, etäyhteydellä 

Helena Määttä, etäyhteydellä 

 Armas Hakkola 

 Pekka Raudaskoski 

 Hannele Fofonoff 

Jaakko Vainio, khra 

 

Poissa: Terhi Harju 

Aila Lesonen 

 Ville-Petteri Koivumäki 

 

21§ Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Kaisa Vuolukka avasi kokouksen klo 14.49. 

 

22§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokouskutsut on toimitettu valtuutetuille 19.11.2021. Todettiin läsnäolijat. Todettiin 

kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

23§ Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Jaakko Vainio. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 

Hannele Fofonoff ja Pekka Raudaskoski. 

 

24§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksesksi. 

 

25§ Ilmoitusasiat 

 Ei ilmoitusasioita. 

 

26§ Seurakuntien yhdistyminen ja yhdistymisen järjestelyt 

Kirkollishallitus on kokouksessaan 25.11.2021 vahvistanut Lapin seurakunnan 

valtuuston päätöksen koskien seurakuntien yhdistymissopimuksen hyväksymistä. 

Oulun seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2021 vahvistanut uuden 

Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja 

taloussuunnitelman (Liite 1, valtuuston pöytäkirja, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä 

talousarvio).    

 

Esitys: Seurakunnanneuvosto perehtyi Oulun ortodoksisen seurakunnan 

seurakunnanvaltuuston päätöksiin koskien uuden seurakunnan talousarviota ja 

toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Seurakunnanneuvosto pitää ikävänä, että Oulun 

seurakunnanvaltuusto ei huomioinut Lapin seurakunnan lausunnossaan esittämiä 

näkökohtia. Erityisen ongelmallisena pidämme sitä, että työntekijöille ei makseta 
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matkakustannusten korvauksia sillä tavalla kuin Ortodoksisen kirkon työehtosopimus 

näkemyksemme mukaan edellyttää. Samoin on käsittämätöntä, että myöskään 

luottamushenkilöille ei makseta asianmukaista korvausta matkakustannuksista, joita 

luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuu.  

 

 Seurakunnanneuvosto saattaa mainitut asiat tiedoksi seurakunnanvaltuustolle.  

 

Päätös: Seurakunnanvaltuusto yhtyy seurakunnanneuvoston näkemykseen. Valtuusto haluaa 

vakavasti kiinnittää uuden Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan 

seurakunnanvaltuuston huomiota siihen, että uuden seurakunnan alue on suuri. 

Esimerkiksi luottamushenkilölle saattaa tulla lähes 700km yhdensuuntainen matka 

uuden seurakunnan keskuspaikkaan. Nykyisen Oulun seurakunnan luottamuselinten 

päätökset eivät ainakaan lisää uuden seurakunnan alueellista tasa-arvoa, vaan 

pikemminkin päinvastoin.  

 

27§ Lisätalousarvioiden käsittely  

Esitys: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että talousarvioon lisätään 

seuraavat määrärahat: 

 

 120-4370 lisätään -500 euroa (luottamuselinten rav. palvelut) 

 210-4370 lisätään -1.500 euroa (ennakoitua suuremmat henkilöstön majoituskulut)  

210-4605 lisätään -2.000 euroa (laitehankinnat seurakuntapiireille) 

 210-4740 lisätään -1.000 euroa (suojainvarustehankinnat) 

 330-4350 lisätään -3.000 euroa (ilmalämpöpumpun hankintaan ja asennukseen) 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

28§ Muut asiat 

Kirkkoherra Jaakko Vainio kiitti seurakunnanvaltuuston jäseniä Lapin ortodoksisen 

seurakunnan ja koko kirkon hyväksi tehdystä pyyteettömästä työstä, jota valtuutetut 

ovat tehneet ilman erillisiä palkkioita siten, että heille on korvattu ainoastaan 

luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneet matkakulut (päivärahoineen). 

  

29§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14. 

 

 

 kokouksen puolesta 

 

 

 

 Kaisa Vuolukka  Jaakko Vainio 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 Hannele Fofonoff  Pekka Raudaskoski 

 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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