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§ 1 Kokouksen avaaminen 
 

Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra (Kirkkojärjestys 93 §). 
Hänen ollessa estynyt, kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja. 

  
 Puheenjohtaja Aleksej Sjöberg avaa kokouksen 14:10. 
 
§ 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet 
jäsenistä (L 52 §).  Paikalla läsnä Raija Toivonen, Anna Kasdaglis, Heikki Santasalo, 
Tanja Leskinen, Aleksej Sjöberg, Henri Suojanen sekä Teamsin välityksellä Pirkko 
Kivistö, Niina Alhanen, Markus Happo, Jaso Pössi, ja Raine Vähätalo. Läsnä myös 
metropoliitta Elia jolle neuvosto myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden. 

 
  Päätös: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 3 Sihteerin valinta 
 
 Ehdotus: Heikki Santasalo 
 Päätös: ehdotuksen mukaan 
 
§ 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi neuvoston valitsemaa 
pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen 
päättymisestä.  Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan allekirjoittavat neuvoston 
puheenjohtaja ja sihteeri (Kj 98 §). 

  
Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henri Suojanen ja Raija Toivonen. 

 
§ 5 Asialistan hyväksyminen (liite 1) 
 

Ehdotus: Noudatetaan kokouskutsun mukaista asiajärjestystä, paitsi lisätään kohta 7 
maallikkojäsenten valinnasta 
Päätös: Ehdotuksen mukaan 

 
§ 6 Kirkollishallituksen lausuntopyyntö ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja 

kirkkojärjestyksen säännösten muuttamisesta (liite 2) 
 

Ehdotus: Seurakunnanneuvosto hyväksyy työryhmän laatiman lausunnon. 
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 

§ 7 Kirkolliskokouksen maallikkojäsenten valitsijamiesten valinta  
 
  Ehdotus: Neuvosto pyytää valtuustoa suorittamaan valinnan 
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  Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 

§ 8 Tehtyjen päätösten seuranta 
 
  Seurakunta on tehnyt sopimuksen sähköisestä allekirjoittamisesta Visma Signilla. 
 
§ 9 Muut asiat 
 Ratkaisuna seurakunnan henkilöstön kriisitilanteeseen tarvitaan Tampereelle kolmas 

pappi ja lisää työtunteja Tampereen kanslistille. Tästä syystä seuraavaan kokoukseen 
tarvitaan valmisteltuina kolmannen papin palkkaaminen, emännän tehtävän 
lakkauttaminen, suunnitelma ja tarjouksia Nikolainsalin tilojen siivoamisesta, ja 
kanslistin työtuntien määrän tarkastaminen. 

 
 Isä Jason huomattavan työkuorman helpottamiseksi (tällä hetkellä ei edes kanttoria 

työparina) tarvitaan välittömiä toimenpiteitä ja toimenkuvien selvittämistä.  
 
 Mahdollisimman pian, mutta kevään mittaan tarvitaan myös hallinnollisten töiden 

tasaamista ja lähiesimiehen/kirkkoherran roolien selkiyttämistä Vaasan kanssa. 
 
 Tämän pykälän aikana Jaso Pössi ja Niina Alhanen poistuivat. 
   
§ 10 Tiedotusasiat 
   
  Käydään läpi tilastotietoja kirkon väestöstä 2022 
  Seurakunta kustantaa myös diakoni Jarkko Luonilan matkan pappien liiton matkalle 
Konstantinopoliin. 
   
§ 11 Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta 
  Seuraava kokous 21.2. klo 17 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 16:45. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Aleksej Sjöberg                                                           Heikki Santasalo 
puheenjohtaja                                                              sihteeri 
 
 
 
Henri Suojanen                                                           Raija Toivonen 
pöytäkirjantarkastaja                                                   pöytäkirjantarkastaja 


