
Vaasan ortodoksi nen kappeliseurakunta
Koulukatu 45
65100 Vaasa

Paikka: Netissä Teams- sovelluksella
Aika: ti 29.11.2022 klo 16.30

Läsnä: Andrei sotöov, Pirkko Kivistö, sirkka uschakoff, sirpa Grönlund ja Kimmo

Nissinen
Kutsutut: Tiina Tanner

KAPPELINEUVOSTON MUISTIO 512022

1. Kokouksen avaus
lsä Andrei avasi kokouksen klo 16'34

2. Yleiskatsaus vaasan ortodoksisen ka ppeliseuraku n nan toimi ntaan

Asian esittely: lsä Andrei esitti yleiskatsauksen kappeliseurakunnan toiminnasta'

Vaasan kappeliseurakunnan talousarvioehdotuksen sekä toimintasuunnitelman osiot

vuodelle 2023 ovat hyväksytty Tampereen seurakunnan valtuuston kokouksessa

15.11.2022, Tiina Tanner on valittu vaasan kirkon uudeksi isännöitsijäksi samassa

kokouksessa. lsä Andreitoivottaa tervetulleeksiTiina Tannerin. Vaasan ortodoksisen

kappeliseurakunnan osa-aikaiseksi toimistotyöntekijäksi on valittu sari Norrena'

Vaasan kanttoriiaå etar<reelle 1.1 2.2022. Hän jatkaa sijaisena z8'2'2023 asti (liitteet

1ia2)'VaasanjaKokkolankanttorientoimetonlaitettavauudelleenavoimeksi'

Päätös:PyydetäänseurakuntaneuvostoakäynnistämäänVaasanjaKokkolan
kantto rien hakuProsessit

3. Yleiskatsaus Tampereen ortodoksisen seurakunnan hyväksytystä

toimintasuunnitelmasta

Asian esittely: lsä Andrei kävi läpi Tampereen ortodoksisen seurakunnan

toimintasuunnitermaa vuodeile 2023 (riit,e 3) ia ehdottaa raadittavaksi sen perusteella

priorisoidusti listan toiminnallisista ja taloudellisista tehtävistä ensi vuonna'

Päätös: Kappelineuvoston laatima luettelo Vaasan ortodoksisen

kappeliseurakunnan lähivuosien toiminnallisista ja taloudellisista tehtävistä'

t. vaasan ia Kokkolan kanttorien toimien täyttäminen maaliskuun 2023

loPPuun mennessä
2. Kokkolan papin, Vaasan ia Kokkolan kanttoreiden toimenkuvien

päivittäminen toukoku un 2023 loppuun mennessä

3.Vaasankirkonkatonkorjausproiektinkäynnistäminen
4, Vaasan ia Kokkolan kirkkojen inva -luiskien rakentaminen

b. Vaasan't irt on esineiden konservointitarpeen kartoitus (liite 4)

I



4. Tiedotettavat asiat

lsä Andrei on pyytänyt Tampereen ortodoksisen seurakunnan neuvostolta lupaa

osallistua ortodoksistån Pappien liiton opintopäiviin lstanbulissa 13-16'2'2023'

Metropoliitta Elia on antanut siunauksensa osallistumiselle. Vaasan ortodoksinen

kappelineuvosto puoltaa isä Andrein osallistumista'

5. Seuraava kokous

Kappelineuvoston seuraava kokous pidetään Teams-kokouksena tiistaina 31'1'2023 klo

16.30

6. Kokouksen Päättäminen

lsä Andrei päätti kokouksen klo 18.14'

Liitteet:

1. Vaasan kanttorin ilmoitus 27 '11'2022

2. Vaasan kanttori n suostumus sijaisuutee n 28.2.2022 asti

3. Vaasan kappeliseurakunnan TTS vuodelle 2023

)
4. Vaasan kirkon esineiden konservointitarpeen kartoitus

Kauhajoki 30.11 .2022
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