Vaasan ortodoksinen kappeliseurakunta
Koulukatu 45
65100 Vaasa
Paikka: Netissä Teams- sovelluksella
Aika: la7.5.2022 klo 9.30
ja
Läsnä: lsä Andrei, pirkko Kivistö, Sirpa Grönlund, Sirkku Uschakoff, Kimmo Nissinen
Timo Nyyssölä
Kutsutut: Timo NYYssölä

KOKOUSPÖyrÄxln.ln
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.

yleiskatsaus Vaasan ortodoks isen kappeliseurakun nan toimi nnasta
Esitteliiä: iAndrei

Teemat: Katsaus ukrainalaisten hengellisestä hoidosta

ia

Vaasan

kappeliseurakunnan kanttorin vaaleista

Vaasan papin vierailut, infotilaisuudet ia jumalanpalvelukset ukrainalaisille
kappeliseurakunnan alueella.
vaalisijalle
Oulun hiippakunnan piispa KP metropolitla Elia. on asettanut ainoalle
ääniantaa
Ehdokas
Vaasan fuppefir"ur"krnh"n kanttoriksi TM Anneli Pietarisen.
ja laulunäytteei vattuuston kokouksessa sekä hänet haastatellaan la 21'5'2022 klo
13.00 alkaen.
Elian
Merkittiin tiedoksi: Kappelineuvosto kannattaa yksimielisesti metropoliitta
kanttoriksi'
esitystä Anneli pietarisen valitsemiseksi Vaasan kappeliseurakunnan

2. Vaasan kappeliseurakunnan kiinteistöasiat
Esittelijät: i Andrei ja Timo Nyyssölä
Pyhän Nikolaoksen
Teemat: Rambollin kuntoarvio 7.4.2022ja suunnitelma Vaasan
45 A2 huoneiston
kirkon raton [iiååttisesta korjauksesta (Timo Nyyssölä). Koulukatu
a)'
kylpyhuoneiden kunnostus (liitteel 1, 2, 3 ia
Vaasan kirkon kattoremonttia koskevat asiat viedään tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
Kappelineuuårto pVVtää kirkkoherralta ohjausta kiinteistöien korjausprojekteihin,
niiden aikatauluihin sekä rahoitukseen'

kylpyhuonesaneerauksesta on saatu kolme tarjousta'
Oy:ltä saadun pohjalta
Kappelineuvosto esittää, åtta eOetaan asiassa lA-Renovation
kirkkoherralle'
esitellään
ja käydään ta4oufsen sisällöstä tarkentava keskustelu. Asia
?f't"yrf1"nkilöhä toimii Timo Nyyssölä. S.eurakunnalla on samassa kiinteistössä
vastaaville
myös toinen osakehuoneisto 45 A 6, jonka kylpyhuoneessa on tarve
korjaustoimenPiteille.

Koulukatu

45 A 2

3.

2022 ResätYöntekijät Vaasaan
Esittelijä: iAndrei
Teema: Duunitorin kautta saapunut 4 hakemusta7.5.2022 mennessä

Käsiteltiin hakemukset. Päätettiin, että isä Andrei kutsuu haastatteluun Helmi
ftåapataisen ja Eddie Hiekkasen. Hakijoiden joukossa.ei ollut yhtään orto_doksista
paikallisten
nar<ijaa pyyåettiin isä Andreita etsimään vielä halukkaita hakijoita
seurakuntalaisten keskuudesta.

4. llmoitettavat asiat

Seurakunnan kasvatustyöntekijä Lidia Cederström-Hänninen

on aloittanut

työt

huhtikuun 2022 loPussa.
Tampereen seuraku nnan työpaikkapalaveri 1 6.2.2022 (l iite 5)
Muutoksista jumalanpalveluslistassa
Kristi noppileiri jarjestetää n I kaalisissa 1 8 -7 .-25'7'2022

5.

Muut asiat
kuntoarvio,
Keskusteltiin Kokkolan rukoushuoneen katon korjaustarpeesta. Tilataan
ja
kiireelliset
jonka perusteella selviää korjauksen kokonaislaajuus
korjaustoimenPiteet.

6.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään lauantaina 20'8'2022 klo 9'30

9.5.2022

Kauhajoki 9.5.2022

Kimmo Nissinen

ret

pastori
Vaasan ortodoksinen kappeliseurakunta
Tampereen ortodoksinen seurakunta

