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SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS 6/2022 
 
Aika maanantai 6.6.2022  klo 17.00 – 19.13 
Paikka  Varkauden ortodoksinen seurakuntasali, Relanderinkatu 5, Varkaus 
 
Läsnä  Airikainen Vladimir  jäsen 
 Häyrinen Ilkka  jäsen 
 Ihalainen Jarmo  pääkirkon isännöitsijä, sihteeri 

Jukarainen Tuula  I varapuheenjohtaja 
Lehtola Maria  jäsen 

 Reinikainen Pentti  II varapuheenjohtaja 
 Grosu Bogdan  puheenjohtaja, kirkkoherra, esittelijä 
 
Poissa Karvonen Irina  jäsen 

Kuismala-Kähäri Tanja  jäsen 
Isä Mikko Mentu   pappien ja kanttoreiden edustaja  

(OrtL 58 § puheoikeus) 
 

 
1 § Kokouksen avaus 

Päätös:  
Kirkkoherra avasi kokouksen klo 17.14. 

 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

KL 52 §: 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäse-
nistä. 
KJ 95 §: 
Seurakunnanneuvosto kokoontuu niin usein kuin puheenjohtaja katsoo sen tarpeel-
liseksi. Neuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, jos vähintään puolet jäsenistä sitä 
esittää. Neuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja. 
Kirkkoherra: 
Neuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: 
Todettiin. 

 
 
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

KJ 98 § Pöytäkirja: 
Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi neuvoston valitsemaa pöytäkir-
jantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. 
Pöytäkirjantarkastajat merkitsevät lausuntonsa pöytäkirjaan ja allekirjoittavat sen. 
Jos puheenjohtaja ja tarkastajat eivät ole samaa mieltä pöytäkirjan sanamuodosta, 
se on palautettava seurakunnanneuvoston tarkastettavaksi. 
Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan allekirjoittavat neuvoston puheenjohtaja ja sih-
teeri. 
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Kirkkoherra: 
Neuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
Päätös: 
Valittiin Pentti Reinikainen ja Ilkka Häyrinen pöytäkirjantarkastajiksi. 

 
 
4 § Työjärjestyksen hyväksyminen 

Kirkkoherra: 
Neuvosto hyväksyy esityslistan ja mahdollisesti täydentää sitä neuvoston jäsenten 
esille ottamilla asioilla. 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 
 

5 § Savonlinnan Pikkukirkon remontti 
Kirkkoherra: 
Kirkkoherra pitää tilannekatsauksen. 
 
Päätös: 
Kirkkoherran pitämän tilannekatsauksen ja keskustelun tuloksena päätettiin seu-
raavia asioita: 
 
Päätettiin hyväksyä parikkalaisen Maalausliike Joronen Oy:n tarjous Pikkukirkon 
lattian maalauksesta.  
 
Hyväksyttiin kirkkoherran kertoma metropoliitta Arsenin suunnitelma kirkon 
ikonostaasista. Suunnitelmassa tavoitteena on palauttaa kirkko värimaailmaltaan ja 
ikonostaasilta siihen asuun, mitä se oli kirkon syntyaikoihin (vuonna 1846). Neu-
vosto katsoi tämän linjauksen rakennuksen arvoa kunnioittavaksi. 
 
Kuopion seurakunnan purettavasta Maaningan Haatalan tsasounasta tulee ikono-
staasin isoimmat ikonit, jotka tyyliltään muistuttavat 1800-luvun ikoneita. Ikoneita 
(9) Pikkukirkkoon on tulossa myös Tohmajärven Petravaaran tsasounasta. Niille 
tehdään tarvittaessa pintakäsittely homehtuneiden pintojen osalta. Kirkon katto-
kruunun hankinta on selvittelyn alla. Suunnitelmissa on, että itse ikonostaasiraken-
teet rakennetaan seurakunnan toimesta uudistyönä, sillä Erkonkadun ikonostaasi ei 
ole siirrettävissä Pikkukirkkoon em. tavoiteltavan tyylin vuoksi. 
 
Kirkon vakuutukset ovat tällä hetkellä kunnossa. Vakuutuksia voidaan laajentaa 
kirkon remontoinnin ja sisustamisen jälkeen.  
 
Päätettiin irtisanoa rakennuksen kameravalvonta. Muut vartiointiin liittyvät toi-
menpiteet ovat ajan tasalla. Päätettiin palata asiaan syksyllä. 
 
Kirjattiin tiedoksi Matti Rouvisen pyytämä tarjousta kahdesta ilmalämpöpumupusta 
Linnan Lämpöpumput Oy:stä. Niiden asentamisesta on pyydetty lausunto Museovi-
rastolta, joka ei ole vielä saapunut. Ilmalämpöpumppujen asentamisen yhteydessä 
on tehtävä mahdollisesti päätös höyrystimen poistamisesta.  
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Päätettiin, että talkoilla suoritetaan seuraavia toimenpiteitä: 

 vesikatto (kittaus, maalaus, valjaat),  
 kellotorni (katiskaverkko, Erkonkadun risti),  
 ovien maalaus (hionta, puutavaraa), sähköruohonleikkuri lahjoituksena 
 ulkoseinien korjausmaalaus 

Päätettiin varata näihin toimenpiteisiin 4000 euroa.  
 
Päätettiin, että Pikkukirkon sähköjärjestelmän määräaikaistarkastus tilataan val-
tuutetulta sähkötarkastajalta.  
 
Päätettiin, että kirkon ulkoilmoitustaululle laaditaan esittelyjulisteet tietoineen kir-
kon tilanteesta tällä hetkellä. 
 
Kirkkoherra tiedotti, että Nova Records Oy:n kanssa on sovittu, että se järjestää hei-
näkuussa yhdeksän klassisen musiikin konserttia (yösoittokonsertteja klo 21) Pik-
kukirkossa.   
 
Todettiin, että aikataulu toimenpiteiden osalta näyttää seuraavalta tässä vaiheessa:  
- kesäkuu: lattian maalaus 
- kesä-elokuu: talkootyö 
- kesä-elokuu: määräaikaistarkastus 
- syksy: ilmalämpöpumput 

 
Päätettiin järjestää pienkeräys mm. seuraavilla tiedoilla:  
- arvioitu keräystuotto: 10 000 euroa 
- ensisijainen käyttötarkoitus: Savonlinnan Pikkukirkon kiinteiden osien entisöin-

ti, toissijaisesti: Pikkukirkon sisustaminen 
- arvioidut keräyskulut: ilmoitusmaksu 63 e, pankkikulut 100 e, keräysilmoittelu 

200 e (kirkolliset ilmoitukset Itä-Savo ja Facebook) 
- keräysaika: 22.6.–21.9.2022 
- päätettiin, että kirkkoherra Bogdan Grosu avaa keräystilin ja käyttöoikeudet 

(myös tilin lopettamisen) myönnetään hänelle ja kirkkokunnan taloustoimiston 
kirkkoherran nimittämälle työntekijälle 

 
Päätettiin, että myöhäisemmässä vaiheessa haetaan valtakunnallista rahankeräys-
lupaa Poliisihallitukselta.  
 
Liite: Tilannekatsaus 6.6.2022 Savonlinnan Pikkukirkon kunnostamisesta 
 
 

6 § Muut asiat 
Kirkkoherra: 
Käsitellään muut mahdolliset asiat: 
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 6.1. Mikkelin kiinteistöille siivooja 

Päätettiin palkata ukrainalainen siivooja Mikkelin kiinteistöille (kirkko, seurakunta-
sali). Palkkaus tapahtuu tässä vaiheessa ensin kolmeksi kuukaudeksi. Työaika on 
kaksi tuntia kerrallaan kahdesti kuukaudessa. Isä Mikko Mentu toimii lähiesimiehe-
nä.  
 
6.2 Kirkko-oppaat Varkauden ja Mikkelin kirkkoihin 
Päätettiin palkata ukrainalaisia, englantia puhuvia työntekijöitä Varkauden ja Mik-
kelin kirkkoihin ajalle 27.6. – 5.8.2021, koska suomenkielisiä hakijoita ei ole ollut 
tarjolla.  
 
6.3 Hautarekisterijärjestelmä 
Kirkkoherrojen kokouksessa 30.5.2022 oli päädytty esittämään kaikille seurakun-
nille yhteisen hautarekisterijärjestelmän perustamista. Seurakunnilta toivotaan 
30.6.2022 mennessä alustavia päätöksiä järjestelmähankkeeseen osallistumisesta. 
Päätettiin, että Saimaan ortodoksinen seurakunta suhtautuu alustavasti positiivises-
ti ko. järjestelmän luomiseen, mutta seurakunta pidättää oikeuden päättää erikseen 
lopullisesta liittymisestään järjestelmään, kun järjestelmän kokonaisuus ja kustan-
nus esitellään myöhemmin seurakunnille.  
 
 
 

7 § Kokouksen päättäminen 
Päätös: 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:13. 
 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
 Varkaudessa 14.6.2022 
 

 
_____________________________  ____________________________ 
Bogdan Grosu  Jarmo Ihalainen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.  
Varkaudessa 14.6.2022 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Ilkka Häyrinen  Pentti Reinikainen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  

 
 
VALITUSOIKEUKSIEN OSOITUS 

Kokouksen tekemään päätökseen tyytymätön voi kirjallisesti hakea siihen oikaisua 
Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta (KL 99 §) sen antamien ja seurakunnan 
ilmoitustaululla luettavien oikaisuvaatimusohjeiden mukaisesti. 


