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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   18. syyskuuta 2018 klo 16.05 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj. 

Puruskainen Kauko, vpj. 
Laatikainen Marjaana jäsen 
Laitila Eija jäsen 
Kärkkäinen Maire jäsen 
Riikka Patrikainen työntekijöiden edustaja, saapui klo 16.27 
 

muut kutsutut 
(läsnä olon peruste) Veli Jeskanen valt.pj. 
   Tiina Eronen, sihteeri 
 
Poissa  Savinainen Jorma, jäsen  
 
65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 
 

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on 
enemmän kuin puolet jäsenistä.  

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 
PÄÄTÖS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Kutsuttuna kokouksessa sihteeriksi Tiina 
Eronen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

66 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
    
   KJ:n 93 mukaan seurakunnanneuvosto valitsee itselleen sihteerin.   

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto kutsuu sihteeriksi 
seurakunnan työharjoittelija Tiina Erosen. Valittiin pöytäkirjan 
tarkastajiksi Kauko Puruskainen ja Eija Laitila, he toimivat 
tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
  

67§ Auraustarjouskilpailu 
    

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta pyysi auraustarjousta 
talvikausille 2018-2019 ja 2019-2020. Tarjousta on pyydetty 
seuraaville alueille P. Elian kirkon piha (Kirkkotie 15), Elian 
kirkon parkkipaikka, Seurakuntakeskus Elian piha-alueet ja tie 
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(Kirkkotie 17) sekä Pötönkankaan hautausmaan päätieväylä ja 
kappelin ympäröivä piha. (Liite 1 tarjouspyyntö). 
Tarjouspyyntö lähetetty seuraaville: 
Petri Volotinen, Joonas Potkonen, Kiinteistöhuolto Martiskainen, 
Arskan Kone Oy, Matti Kaltiainen ja Seppo Martiskainen.  
Määräaikaan mennessä (31.8.2018) saapui 1 tarjous. Tarjous 
avattiin 4.9.2018. Tehtiin tarjousten avauspöytäkirja (Liite 2) 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto käsittelee asian ja tekee 
päätöksen. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Matti Kaltiaisen tarjous. Tarjouksen 
ulkopuolelle jää Elian kirkon portaiden hoito.  

 
68 § Kirkon hallinnon kuulemistilaisuuden katsaus 
 

Kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja seurakunnan valtuuston 
puheenjohtaja Veli Jeskanen osallistui Joensuussa 17.9 
pidettyyn kuulemistilaisuuteen, jossa käytiin läpi kirkon hallinnon 
muutosta. Tilaisuuteen osallistui Joensuun, Ilomantsin, 
Nurmeksen ja Taipaleen seurakunnan edustajat. Liitteenä 3 
selvitysmiehen kirje kuulemistilaisuudesta. 

 
ESITYS: Neuvoston kokouksessa keskustelemme 
kuulemistilaisuuden tuloksista ja sovimme mahdollisista 
toimenpiteistä.  

 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin kuulemistilaisuudesta. Järjestetään 
neuvostolle ja valtuustolle erillinen keskustelutilaisuus, jossa 
käydään läpi muutosprosessin vaiheet. Järjestetään toinen 
keskustelutilaisuus seurakuntalaisille. Keväällä 2019 pohditaan 
seurakuntalaisten kanssa seurakunnan toimintaa uudessa 
seurakunnassa. 

 
69 § Kanttorin opintovapaan sijaisen työsopimus 
    

Neuvoston kokous 2.7.2018 44§ 
Seurakunnanneuvosto kokouksessaan 2.7.2018 43§ on päättänyt 
myöntää seurakunnan kanttorille opintovapaan ajalle 26.9.2018-
26.11.2018. 
KJ 63§ kohdan 7 mukaan " Piispan tehtävänä on huolehtia 
kirkkoherran, papin, diakonin ja kanttorin tehtävien väliaikaisesta 
hoitamisesta”.     
  
KJ 94§ kohdan 6 mukaan seurakunnanneuvosto tekee työntekijöiden 
työsopimukset sekä huolehtii muiden kuin papin, diakonin ja kanttorin 
tehtävien hoitamisesta. 
  
Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispa KS Joensuun piispa Arseni ei 
näe estettä opintovapaan myöntämiselle.  
 
ESITYS: 
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Seurakunnanneuvosto esittää Kuopion ja Karjalan metropolitta 
tehtävien hoitajalle piispa Arsenille julistaisi haettavaksi Ilomantsin 
kanttorin toimen sijaisuuden ajalle 26.9.2018-26.11.2018. 
Sijaisuusperuste on opintovapaa.  
 
Kanttorin sijaisen tehtäviin kuuluu myös osallistuminen lapsi-, nuoriso-
ja diakoniatyöhön. 
 
Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen 
mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään III. Kelpoisuusehdot: 
Hakijan tulee täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 
(174/2007) 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Pätevien hakijoiden 
puuttuessa tehtävää hoitamaan voidaan valita epäpätevä henkilö, 
palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen 
mukaisesti. 
Lisätietoja Ilomantsin kanttorin tehtävän kuvasta antaa kirkkoherra, 
pastori Ioannis Lampropoulos, puh. 050 357 3675. 
 
Hakuaika 20.8. mennessä.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 

  ------------- 
 

Neuvoston kokous 28.8.2018 59 §  
Hakuilmoitus 
Kanttorin sijaisen tehtäviin kuuluu kirkkomusiikkiin liittyvien 
työtehtävien ohella osallistuminen lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyöhön. 
Ilomantsin ortodoksisessa seurakunnassa on haettavana kanttorin 
toimen sijaisuus. Kanttorin sijaisen tehtäviin kuuluu kirkkomusiikkiin 
liittyvien työtehtävien ohella osallistuminen lapsi-, nuoriso- ja 
diakoniatyöhön. 
Hakijan tulee täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 § 
mukaiset kelpoisuusehdot. Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon 
työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään III. 
Kanttorin sijaisuus täytetään 26.9.2018 alkaen ja sijaisuus kestää 
26.11.2018 saakka. 
Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus ja työkokemus 
tulee osoittaa Kuopion ja Karjalan hiippakunnan tehtävien hoitajalle 
Joensuun piispa Arsenille, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio tai 
kuopionjakarjalan.hiippakunta@ort.fi. 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Ioannis Lampropoulos, puh. 050 357 
3675, ioannis.lampropoulos@ort.fi 
Toimen hakuaika päättyy perjantaina 10.8.2018. 
Hakuaika alkaa 04.07.2018, Hakuaika päättyy 10.08.2018 

  --------------- 
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnassa 26.9.-26.11.2018 auki ollutta 
kanttorin toimen sijaisuutta ovat hakeneet kirkkomusiikin opiskelija 
Päivi Romppanen ja musiikin opettaja Ekaterina Pugovkina.  
Kirkkojärjestyksen (63§7) nojalla KS Kuopion ja Karjalan metropoliitan 
tehtäviä hoitava Joensuun piispa Arseni päätti nimittää musiikin 
opettaja Ekaterina Pugovkinan Ilomantsin kanttorin toimeen 
hakuilmoituksessa mainituksi määräajaksi 26.9.-26.11.2018. Liite 3 

   
  ESITYS: Tiedoksi. 

mailto:kuopionjakarjalan.hiippakunta@ort.fi
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  PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi neuvostolle.  

  ------------- 
   

ESITYS: Kirkkoherra allekirjoittaa kanttorin sijaisen 
työsopimuksen, palkkaus määräytyy kirkon työehtosopimuksen 
mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään III. 
Työehtosopimuksen 7 § mukaan sijaisen, joka ei täytä tehtävän 
kelpoisuusehtoja, palkka on vähintään 80,05% asianomaisen 
vaativuusryhmän peruspalkasta.  
Kanttorin opintovapaan sijaisen palkka on 90% asianomaisen 
vaativuusryhmän peruspalkasta. Perustelut: musiikkikoulutus. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksytään esitys. 

 
70§ 5-vuotinen investointisuunnitelma 2019-2023 
   
  Kiinteistölautakunnan kokous 21.8.2018 23§  

Keskeisemmät investoinnit ovat Elian kirkon ulko- ja sisämaalaukset. 
Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä jotka on kertynyt 
kiinteistömyynneistä. Seurakunnan talousarvio ei anna 
mahdollisuuden rahoittaa investoinnit. Liite 2 
 
ESITYS: Lähetetään viisivuotinen investointisuunnitelma 
seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.  
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 

  ------------- 

 
ESITYS: 5-vuotinen investointisuunnitelma liitteenä 4. 
Keskeisimmät investointihankkeet ovat Elian kirkon sisä- ja 
ulkomaalaus sekä seurakuntakeskus Elian ulkomaalaus. 
Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle 
suunnitelman hyväksyttäväksi. 

   
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 
 
71§ Investointisuunnittelu taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 

 
ESITYS: 
Kiinteistölautakunnan kokous 21.8.2018 24§ 
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan investoi seuraavien kolme 
vuoden aikana pappilassa 47.000€ ja Elian kirkossa 180.000€.  
Ilomantsin tulorahoitus ei riittää rahoittamaan suunniteltu 
investoinnit. Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä jotka on 
kertynyt kiinteistömyynneistä. Seurakunnan talousarvio ei anna 
mahdollisuuden rahoittaa investoinnit.  
Elian kirkon kattomaalauksen osalta seurakunta hakee 
ortodoksiselta kirkollishallitukselta.  

    
ESITYS:  
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Talousarvion 2019 seuraavasti:  
1. Elian kirkon lattian maalaus 10.000€ 
2. Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien 

puuosien kunnostuksia 98.000€ 
3. Elian kirkon paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 3000€ 
 
Talousarvion 2020 seuraavasti:  
1. Elian kirkon ulkomaalaus 88.000€  
2. Pötönkankaan hautausmaan puu-ceen kustannus 2.000€ 
3. Hattuvaaran tsasounan lattian maalaus 1.500€ 
Talousarvion 2021 seuraavasti:  
1. Seurakuntakeskus Elian rakennuksen ulkomaalaus 47.000 € 
2. Pötönkankaan hautausmaan aidan uusiminen 10.000 € 
3. Mutalahden tsasounan sisämaalaus 2.000€ 
 
PÄÄTÖS: Esitetään seurakunnanneuvostolle ja 
seurakunnanvaltuustolle hyväksytettäväksi.  
--------- 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
72§ Ilomantsin ev.lut. seurakunnan avustusanomus 
    

 Seurakunnanneuvoston kokous 28.8.2018 58§ 
 

Ilomantsin ev.lut. seurakunta tekee siunauskappelin laajennus- ja 
muutostyöt syksyn 2018 aikana. Siunauskappeli on rakennettu 
v.1964. Korjausta tehtiin vuonna 2007. Tulevassa investoinnissa 
suunnitelman mukaan vainajien säilytystila tehdään laajennusosaan 
siunauskappelin vasemmalle puolelle pääovelta katsottuna. Samalla 
hankitaan kylmiökaapit vainajien säilyttämistä varten ja nostovaunu. 
Kustannusarvio on n. 400 000€. Liite 2 
Ilomantsin ev.lut. seurakunta anoo avustusta 10 000€ siunauskappelin 
laajennus- ja muutostöihin. 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta hyväksyy Ilomantsin ev. 
lut. seurakunnan anomuksen.  

 Perustelu: Ilomantsin ev.lut. seurakunnan tekemät laajennustyöt 
siunauskappelissa palvelevat myös ortodoksisen seurakunnan 
tarpeita.  

  
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

--------- 
 

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle 
10 000€ määrärahan varaamista talousarvioon 2019. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
73§ Talouskatsaus 8/2018 

Kun vertaillaan vuoden 2017 elokuun ja vuoden 2018 elokuun 
talousarvioanalyyseja, huomio kiinnittyy poikkeaviin tuottoihin ja 
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toimintakuluihin. Tuottojen lasku johtuu Mantsintie 7 
liikehuoneiston myynnistä. Toimintakulujen nousu johtuu 
liikehuoneiston myynnin aiheuttamasta käyttöomaisuuden 
tappion kirjaamisesta. Liite 5 
 
PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi neuvostolle. 
 

74§ Keskustelu seuraavasta toiminta- ja talousarviosta 2018-2021 
Kirkkoherra esittää tuloslaskelman ja taseen seuraavasta 
kolmivuotiskaudesta. Seurakunnanneuvosto keskustelee 
asiasta. Liite 6 tuloslaskelma  
 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin talousarviosta. 

 
75§ Muut asiat  
  ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita. 
  PÄÄTÖS: Ei muita asioita. 
 
76§ Ilmoitusasiat 
 
  PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: 

 
1. Asia: Meeri Haukan omaiset lahjoittivat Ilomantsin 

ortodoksiselle seurakunnalle 10 käspaikkaa. 
2. Asia: Kirkkomuseo RIISA on toimittanut seurakunnalle 

alustavan listan tekstiileistä, jotka on siirretty kirkkomuseolle 
heinäkuussa 2018. Liite 7. 

3. Asia: On päivitetty Status Papinkirjan tietosuojaseloste. 
Seloste on nähtävänä seurakunnan kanslian ilmoitustaululla.  

    
77§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.46. 
 
 
 
   Ioannis Lampropoulos    Tiina Eronen 
   puheenjohtaja    sihteeri 
 
    
      
   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa 18.9.2018  
      
    
   
   Kauko Puruskainen   Eija Laitila   
   pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta 
kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana 
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset 
oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa 

- päätös, johon haetaan oikaisua 

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi 

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole 
tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan 
kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu 
henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 
oikaisuvaatimukseen valtakirja. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle 
oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen 
lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus 
katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai 
ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu 
kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään 
kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, 
asuinpaikkansa ja postiosoitteensa. 

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 
Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian 
aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on 
kirkollishallitus@ort.fi ja telekopionumero 0206 100 211. 

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi keskiviikkona 19.8.2018. Tämän 
seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 
siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 3.10.2018. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  
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