
 1 

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   13.maaliskuuta 2018 klo 16-18.15 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj. 

Puruskainen Kauko, vpj. 
Laitila Eija jäsen 
Savinainen Jorma jäsen 
Kärkkäinen Maire jäsen 
Riikka Patrikainen työntekijöiden edustaja 16.25-17.51 
 

muut kutsutut 
(läsnä olon peruste) Veli Jeskanen valt.pj. 
   Erja Hokkinen, kanslisti 
 
Poissa  Marjaana Laatikainen  
 
12 § 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. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

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

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Maire Kärkkäinen. Valittiin 
pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Savinainen ja Eija Laitila, he 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
14 § Tilinpäätösasiat, toimintakertomus 
    

 
Liite 1 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2017 ja toimintakertomus 

 
Seurakunnanneuvosto käsittelee talousarviovuoden 2017 
ylitykset ja alitukset.  
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ILOMANTSIN 
ORTODOKSINEN 
SEURAKUNTA BUDJ 2017 TOT 2017 POIKK. 

KÄYTTÖTALOUSOSA 
   TOIMINTATUOTOT 101 050 101 419 369 

TOIMINTAKULUT -325 550 -272 386 53 164 

TOIMINTAKATE -224 500 -170 967 53 533 

   
  

 TULOSLASKELMAOSA   
 VEROTULOT 210 000 208 475 -1 525 

KESKUSRAHASTOMAKSUT -49 100 -48 116 984 

TOIMINTA-AVUSTUKSET 30 000 39 000 9 000 

RAHOITUSTUOTOT JA -
KULUT 7 500 4 460 -3 040 

VUOSIKATE -26 100 32 852 58 952 

POISTOT JA 
ARVONALENTUMISET -16 000 -19 754 -3 754 

TILIKAUDEN TULOS -42 100 13 098 55 198 

TILIKAUDEN 
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -42 100 13 098 55 198 

   
  

 INVESTOINTIOSA 
   INVESTOINNIT -18 000 0 18 000 

     TULOT 
 

348 550 353 354 4 804 

MENOT 
 

-408 650 -340 256 68 394 

TALOUSARVIO YHTEENSÄ -60 100 13 098 73 198 

 

Toimintatuotot, suurimmat poikkeamat: 
 3 210 510 Hautapaikkamaksut 880 

3 780 210 Lahjoitus srk:lle 5 000 

Metsänmyynti 718 

Tuohusmyynti, myyntitarvikkeet, praasniekkatulot, 
leirimaksut -2 321 

Kolehdit ja avustukset -1 777 

Vuokratuotot -2 132 

   YHTEENSÄ:  369 

Toimintakulut, suurimmat poikkeamat: 
 4011-4180 Palkat + sivukulut -22 122 

4330 Nettiyhteys Pappilaan 992 

4350 

Rakennusten kunnossapito 
Elia, lattian maalaus mr. 10 000€, srk-keskus 
ulkomaalaus(paikkausmaalaus) mr. 10 000€, 
toteutui 2338,80€ -19 823 

4355-56 Alueiden kunnossapito, jäte -3 274 
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4360 Koneiden kunnossapito (Elia hälytin ym.) 2 467 

4370-72 Majoitus ja ravitsemus -1 326 

4380-81 Matkakorvaukset -4 468 

4385-86 Kuljetuspalvelut -2 109 

4390-91 Koulutuspalvelut -630 

4420 Vakuutukset -1 801 

4440 Työterveyshuolto 1 001 

4610 Tietokone, kirkkoherra 849 

4726, 4729 Tuohus- ja myyntitarvikeostot -733 

 
Muut poikkeamat kuluissa, ylitykset 2 420 

 
Muut poikkeamat kuluissa, alitukset -4 607 

 YHTEENSÄ: -53 164 

 
Talousarvio ylitykset Liite 2 
 
Seurakunnanneuvosto tarkistaa tasekirjan, arvioi ja tekee 
tarvittavat korjaukset tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 
2017. 
 
Seurakunnanneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen 
tilintarkastajien tarkastettavaksi. 
 
ESITYS:  
Seurakunnan tilikauden vuosikate muodostui 32.852,63€ 
ylijäämäiseksi. Seurakunnan talousarvio muodostui 13.098,67 € 
ylijäämäiseksi. 
 
Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle, että tilikauden 
ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. 
 
Keskusrahastosta seurakunta on saanut 39 000 € toiminta-
avustusta, josta osa on hanke-avustuksia (talousselvitys ja 
toimintatonni 6.000€). 
 
Seurakunnanneuvosto totea että vapaaehtoisten rooli 
seurakunnan toiminnan kehittämisessä on elintärkeä.  
 
Seurakunnanneuvosto seuraa talouden kehitystä joka kuukausi.  
 
Seurakunnanneuvosto esittää tilinpäätöksen ja 
vuosikertomuksen hyväksyttäväksi seurakunnanvaltuustolle.   

 
PÄÄTÖS: Seurakuntaneuvosto käsitteli ja allekirjoitti vuoden 
2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittää ne 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
15§ Yhteistyö Viron ortodoksisen kirkon Miiksen Johannes Kastajan seurakunnan 
kanssa. 
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Yksittäiset seurakuntalaiset ovat tehneet ”viroyhteistyötä” 1990-
luvulta alkaen lähinnä Saarenmaalla ja Kaakkois-Virossa, 
Setumaalla. Yhteistyö on ollut puolivirallista, henkilökohtaisiin 
kontakteihin perustuvaa. Toimintamuotoja ovat olleet lähinnä 
lauluapu suurissa juhlissa kuten pääsiäisenä ja praasniekoilla 
sekä virolaisten vastavierailut Ilomantsin praasniekoilla vuosien 
varrella. Yhteistyökumppaneista mainittakoon Pärnun ja Saarten 
piispa Aleksander, Miiksen seurakunnan kirkkoherra Peter Uibo 
sekä Värskan seurakunnan kirkkoherra Andreas Põld. 
 
Virossa ortodoksiset seurakunnat muodostuvat pyhäkköjen 
ympärille. Miiksen Johannes Kastajalle pyhitetty kirkko on 
rakennettu 1952 vanhan kirkon paikalle ja vihitty 1956.  Kirkon 
rakensivat seurakuntalaiset oma-aloitteisesti ja se on toinen 
neuvostoaikana rakennettu pyhäkkö koko Virossa. Kirkon 
vieressä on hautausmaa. Kirkon tärkeintä pyhää eli sen 
nimipäivää vietetään ”vanhana” juhannuksena eli 7. heinäkuuta. 
Setukaisten kulttuuri on lähellä karjalaista kulttuuria ja tämän 
vuoksi aluetta kutsutaan monesti Viron Karjalaksi.   
 
Maantieteellisesti Miikse sijaitsee reuna-alueella Ilomantsin 
tapaan ja molempien alueiden monet sosioekonomiset haasteet 
ovat samanlaiset. 
 
Miksi yhteistyötä Miiksen seurakunnan kanssa? 
- jakaa positiiviset kokemukset yhteistyöstä 
- virallinen yhteistyö on kaikille avointa 
- sisarkirkon elämään ja käytäntöihin tutustuminen  
- avaa uuden näkökulman omaan perinteeseemme 
- antaa uusia ideoita oman toiminnan kehittämiseen 
- tuo uusia kansainvälisiä kontakteja ja ystävyyssuhteita 
- vahvistaa suomalaisten ja virolaisten ortodoksista identiteettiä  
- Ilomantsilla ei ole ystävyysseurakuntaa Virossa eikä Miiksellä 
Suomessa 
 
Aloitteen ystävyysseurakunnasta tekivät Hannu Lappalainen, 
Yngve Lostedt ja Riikka Patrikainen. Liite 3 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta solmisi 
yhteistyösopimuksen Miiksen Johannes Kastajalle pyhitetyn 
seurakunnan kanssa. Miiksen seurakunta sijaitsee Kaakkois-
Virossa, Setumaalla Venäjän rajalla. Seurakunta kuuluu Eesti 
Apostolik-Õigeusu Kirikuun, joka on Suomen ortodoksisen 
kirkon tapaan osa Konstantinopolin ekumeenista patriarkaattia. 
Kirkkojen perinteessä on paljon yhteistä kuten samanlainen 
kirkkomusiikkiperinne. Läheinen kielisukulaisuus helpottaa 
yhteisten jumalanpalvelusten toimittamista.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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Riikka Patrikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 

 
16 § Attendo Oy:n tarjous 
    

Kirkolliskokous on linjanut kokouksessaan 28.11.2017 (Asia 5, 
kohta 5) seuraava:  
Kirkollishallitus jatkaa koko ortodoksista kirkkoa koskevan 
yhteisen kiinteistösuunnitelman laatimista miistä (nyt noin 270) 
rakennuksista, joita tullaan jatkossa ylläpitämään kirkon 
rahoituksella seurakuntalaisten palvelussa. Kirkolliskokous 
asettaa tavoitteeksi, että kiinteistöjen määrän tulee olla nykyistä 
määrää merkittävästi pienempi. Käyttöön jääville kiinteistöille 
tehdään tarvittavat pitkän aikavälin hoito- ja 
korjaussuunnitelmat, joihin sisältyvät niitä koskevat 
rahoitussuunnitelmat. Kiinteistöjen hoitoa ja ylläpitoa varten 
kaikissa seurakunnissa otetaan käyttöön yhteinen 
kiinteistönhoitojärjestelmä. Suunnitelman tulee sisältää myös 
radikaali esitys toimista, joilla kiinteistövastuut muiden 
kiinteistöjen osalta poistuvat kirkolta ja seurakunnilta. Tämä 
suunnitelmatyötä varten kirkollishallitus perustaa työryhmän, 
johon otetaan jäseniä kiinteistöammattilaisten lisäksi myös 
papistoa ja kirkon hallinnosta sekä kulttuurihistorialista 
asiantuntemusta. Työryhmä tekee esityksen asiasta 
kirkollishallitukselle vuoden 2018 aikana. Esitys tulee 
kirkolliskokoukselle osana talouteen liittyviä päätöksiä. Kirkon 
keskusrahastosta ei ohjata varoja muihin kiinteistökohteisiin kuin 
niihin, joista on tehty ylläpitopäätös ja hyväksyttävät hoito- ja 
korjaussuunnitelmat. Liite 4 
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan taloustyöryhmä vuonna 
2007 esitti seurakunnan hallintoelimille seuraava:  

 
Keskeiset merkittävät toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi 
lähivuosina tulevat olemaan: 
 1. Seurakuntatalon suunniteltujen kunnostustoimenpiteiden 
toteuttaminen 2008 ja kiinteistön valmistelu myyntiä varten ja 
myynti vuonna 2009. 2. Protolan kaikkien tilojen vuokraaminen 
2008 ja kiinteistön myynti seuraavan viiden vuoden aikana. 3. 
Seurakunnan talouden tukena tarvitaan vuosittain kirkon 
keskusrahaston toiminta- ja peruskorjausavustuksia. 4. 
Seurakunnan veroprosentin tarkistusta voidaan harkita sen 
vähäisestä vaikutuksesta huolimatta, kuitenkin suhteessa 
seurakuntalaisten ikärakenteeseen ja varallisuusasteeseen. 
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnanvaltuusto on päätänyt 
14.11.2007 5 § kohta 2.  

 
Neuvosto 30.10.07 5§ 
Ehdotetaan valtuustolle hyväksyttäväksi, että 
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toimenpidejärjestys olisi 1) seu-rakuntatalon valmistelu myyntiin, 
2) Kirkon keskusrahaston avustuksia, 3) vero-prosentin tarkistus 
ja 4) Protolan vuokraaminen ja kiinteistön myynti 
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto  
a) hyväksyi taloustyöryhmän tekemän muistion. 
b) päätti valita työryhmän: Jorma Aho, Pirjo Rämänen, Veli 
Jeskanen, Kauko Puruskainen ja kirkkoherra. Työryhmä tekee 
kiinteistöistä sekä Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
taloudesta ehdotuksen kevään valtuustolle. Työryhmälle 
annettiin eväitä valtuuston kokouksessa. Kirkkoherra ja 
valtuuston jäsenet tuovat annetut eväät työryhmän tietoon. Liite 
5 ja Liite 6 
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnanvaltuusto käsitteli toisen 
kerran taloustyöryhmän raportti keväällä 2008 (13.4.2008 21§). 
Valtuusto pääti seuraava: 

 
Valtuuston asettama taloustyöryhmä kokoontui kaksi kertaa 
talven 2008 aikana 11.1.08 ja 26.3.2008.  
ESITYS: Selvityksessään kiinteistötyöryhmä on tullut siihen 
tulokseen, että seurakunnan tulisi harkita seurakuntatalon 
kiinteistön, sen liiketilojen ja käyttämättömän 1.393 m²:n 
rakennusoikeuden myyntiä siten, että seurakunnan nykyiset tilat 
(kirkkoherranvi¬rasto ja seurakuntasali) jäisivät edelleen 
seurakunnan omistukseen. Seurakunta säilyisi siten 
perustettavan kiinteistöyhtiön osakkaana sillä neliömääräisellä 
osuudella mikä sillä on nykyiseltäänkin käytössä. Myynnistä 
saatavat tulot tulisi rahastoida seurakunnan kiinteistöjen 
peruskorjausra¬hastoksi. Myynti merkitsisi nykyisten 
hoitokustannusten ja tulevien korjauksien kustannusten 
pienentymistä.  
Seurakunnanvaltuuston tulisi kiinteistötyöryhmän käsityksen 
mukaan antaa seura¬kunnanneuvostolle valtuudet valmistella 
rakennuksen mahdollista myyntiä edellä mainituin ehdoin. Mikäli 
myyntisuunnitelma toteutuu, se tulee valtuuston vahvistettavaksi 
ja sen jälkeen vielä kirkol¬lishallituksen hyväksyttäväksi. 
Neuvosto käsittelee asia 8.4 2008. Valtuuston kokouksen aikana 
luetaan neuvoston esitys.  
ESITYS: Neuvosto 9.4.2008 § 30 
Seurakunnanneuvosto esittää kiinteistötyöryhmän valmistelun 
pohjalta, että seurakunnanvaltuusto antaa neuvostolle valtuudet 
valmistella rakennuksen myyntiä työryhmän esityksen 
mukaisesti muutettuna kulumaan seuraavasti. 
Selvityksessään kiinteistötyöryhmä on tullut siihen tulokseen, 
että seurakunnan tulisi harkita seurakuntatalon kiinteistön, sen 
liiketilojen ja käyttämättömän 1.393 m²:n rakennusoikeuden 
myyntiä. Neuvoston mielestä tavoitteena kuitenkin olisi, että 
seurakunnan nykyiset tilat (kirkkoherranvi¬rasto ja 
seurakuntasali) jäisivät edelleen seurakunnan omistukseen. Jos 
seurakunnan nykyiset tilat jäisivät seurakunnan omistukseen, 
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seurakunta säilyisi perustettavan kiinteistöyhtiön osakkaana, 
sillä neliömääräisellä osuudella mikä sillä on nykyiseltäänkin 
käytössä.  
Myynnistä saatavat tulot tulisi rahastoida seurakunnan 
kiinteistöjen peruskorjausrahastoksi. Myynti merkitsisi nykyisten 
hoitokustannusten ja tulevien korjauksien kustannusten 
pienentymistä.  
Mikäli myyntisuunnitelma toteutuu, se tulee valtuuston 
vahvistettavaksi ja sen jälkeen vielä kirkollishallituksen 
hyväksyttäväksi. 
PÄÄTÖS: Valtuusto valtuutti neuvoston valmistelemaan 
seurakuntatalon kiinteistön myyntiä esityksen mukaisesti. Liite 7 
ja liite 8 
 
Silloin ei tunnusteluista huolimatta löytynyt ostajaehdokkaita. 
Siinä tilanteessa neuvosto esitti valtuustolle valmisteltavaksi 
Skiitta-kiinteistö myyntiä. 

 
Seurakunta on strategiansa mukaisesti vähentänyt 
omistamiansa kiinteistöjä (Skiitta, Protola, Uusi Kanttorila), jotka 
eivät palvele seurakunnan perustoimintaa.  
Attendo oy on tammikuussa esittänyt tahtonsa ostaa Mantsintie 
7 sijaitsevan kiinteistökokonaisuuden. Seurakunnanneuvosto 
asetti neuvottelukunnan valmistelemaan asia. Neuvottelijoina 
toimivat kirkkoherra Ioannis Lampropoulos, valtuuston 
puheenjohtaja Veli Jeskanen ja ortodoksisen kirkon 
kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen.  
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta hankki kiinteistölle 
arviointikirjan. Liite 9 

  
Attendo Oy on tehnyt Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle 
ehdollisen ostotarjouksen Mantsintie 7 sijaitsevasta kiinteistöstä 
146-406-3-83 Pappila, asemakaavan mukainen kortteli 54AL, 
pinta-ala 5 591 m2, rakennusoikeus n.2236 kem2 (josta käytetty 
879 kem2). Attendo oy:lla on omat suunnitelmat keskustassa 
sijaitsevasta kiinteistöstä. Liite 10 

 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunnanneuvosto esittää 
seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ehdollisen 
myyntipäätöksen kiinteistökaupasta, jonka kohteena on 
Mantsintie 7 sijaitseva kiinteistö, 146-406-3-83 Pappila, 
asemakaavan mukainen kortteli 54AL, pinta-ala 5 591 m2, 
rakennusoikeus n.2236 kem2 (josta käytetty 879 kem2). 
Ostajana on Attendo Oy perustettavan kiinteistöosakeyhtiön tai 
Attendo Oy osoittama kiinteistöosakeyhtiö. Kauppahinta 
120.000 euroa. 
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto 
valtuuttaa kirkkoherra Ioannis Lampropouloksen valmistelemaan 
ja allekirjoittamaan ehdollisen kauppakirjan. 
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Kauppakirjan ehdot:  
- Seurakunta myöntää valtakirjan rakennusluvan hakemiseen. 
- Vuokrasopimukset siirtyvät Attendo Oy:lle, kun 

kirkollishallitus on hyväksynyt kauppakirjan. 
- Attendo Oy:n emoyhtiö Attendo Ab:n hallitus hyväksyy 

hankkeen.  
- Kiinteistön kauppakirjaan on sisällytettävä purkuehto. 
- Kauppakirja allekirjoitetaan vasta kun rakennuslupa on 

lainvoimainen.  
- Seurakunnanvaltuusto alistaa päätöksen kirkollishallituksen 

vahvistettavaksi ennen kuin kiinteistökauppa voidaan panna 
täytäntöön (L 985 § 98). 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 

 
17 § Elian kirkon ja Hattuvaaran tsasounan oppaat  
 

Profeetta Elian kirkko kesällä 2018 on auki 25.6.-12.8.2018 ja 
Hattuvaaran tsasouna 3.-29.7.2018. Seurakunta haki oppaita 
kyseiselle ajalle. Hakuaika 14.2.-15.3.2018. Hakuilmoitus oli 
Pogostan Sanomissa ja seurakunnan nettisivuilla 
https://www.ort.fi/ilomantsi/uutiset ja seurakunnan facebook-
sivuilla.  
 
ESITYS: Kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja pääkirkon 
isännöitsijä Marjaana valitsevat tulevan kesän oppaat.   
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 

 
18 § Neuvottelu Martiskaisten sukuseuran kanssa Huhuksen tsasounasta 
 

Martiskaisten sukuseuran johtokunnan kokouksessa 17.2.2018 
10 § oli käsiteltävänä Huhuksen tsasounan luovutus 
Martiskaisten sukuseuralle.   
Johtokunta kuuli Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherran isä Ioannis Lampropouloksen alustuksen. 
Johtokunta keskusteli asiasta ja totesi ettei tsasounan 
haltuunotto ole mahdollinen koska sukuseura ei ole 
rekisteröitynyt yhdistys. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan 
talkootöihin ja kerätään tsasounalle nimettyjä varoja 
ylläpitokustannusten hoitamiseksi. Liite 11  
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanneuvosto kiittää sukuseuran johtokuntaa 
päätöksestä ja lähettää asian tiedoksi seurakunnanvaltuustolle.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 

 
19 § Aikuistoimikunnan jäsenen valitseminen 

https://www.ort.fi/ilomantsi/uutiset
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Aikuistoimikunnan jäsen on siirtynyt tuonpuoleiseen. 
Seurakunnanneuvosto valitsee uuden jäsenen 
aikuistoimikunnalle.  
  
ESITYS: Aikuistoimikunnan jäseneksi valitaan Milja Hoskonen. 
Hän on antanut suostumuksensa.  
 

  
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 

 
20 § Kuopion ja Karjalan hpk:n seurakuntien kehittämishanke  
    

 Kirkollishallitus käsitteli 13.2. pidetyssä istunnossaan Kuopion ja 
Karjalan hiippakunnan seurakuntien antamat lausunnot 
hiippakunnan seurakuntarakenteen kehittämistoimista ja päätti 
jatkaa selvitysprosessia niiden pohjalta. Samalla kirkollishallitus 
päätti nimittää hankkeelle selvitysmiehen.  Arkkipiispan esitys 
selvitysmiehelle annettavasta toimeksiannosta sekä 
selvitysmiehen valinta tulee kirkollishallituksen päätettäväksi 
kesäkuun istunnossa. Selvitysmies tutkii tehdyn esityksen ja 
tekee oman ehdotuksensa hankkeen jatkotoimista 
kirkollishallitukselle keväällä 2019.  
Tavoite oli kirkolliskokouksen linjauksen mukaisesti se, että 
uusien seurakuntien toiminta käynnistyy Kuopion ja Karjalan 
hiippakunnassa 1.1.2020 alkaen. Kirkollishallituksen kollegio 
edellytti helmikuun kokouksessaan, että prosessin tulee edetä 
myös muissa hiippakunnissa. 
Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakuntien kirkkoherrat 
aloittivat Joensuun piispa Arsenin kutsumana 
muutosvalmennuksen, jonka kirkon keskusrahasto kustantaa. 
Ensimmäisellä valmennuskerralla kirkkoherrat, 
palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala ja piispa Arseni 
keskustelivat ohjatusti muutoksen johtamisesta seurakunnassa. 
Kirkkoherrat osallistuvat muutosvalmennukseen myös maalis- ja 
huhtikuussa. Seuraavassa vaiheessa siihen osallistuu myös 
henkilöstö. 
Muutosprosessi etenee seuraavaksi siten, että kirkkoherrat 
kokoontuvat nelosten (Joensuu, Ilomantsi, Taipale, Nurmes) ja 
viitosten (Kuopio, Iisalmi, Saimaa, Jyväskylä, Rautalampi) 
alueilla valmistelemaan muutosta ja pohtimaan sen vaikutuksia 
käytännössä.  
Muutosprosessin etenemisestä ja tiedottamisesta vastaa 
arkkipiispan asettama ohjausryhmä, johon kuuluvat kirkkoherrat 
Timo Honkaselkä, Tuomas Järvelin, Ioannis Lampropoulos ja 
Timo Mäkirinta. 
Seurakuntakentän muutos koskee koko kirkkoa ja se tulee 
etenemään myös muissa hiippakunnissa. 
 
ESITYS: Tiedoksi. 
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PÄÄTÖS: Asia saatettiin neuvostolle tiedoksi. 
 
21§ Pogostan kulttuuripolun rakennelmat 
   

Ilomantsi-Seura ry on käynnistänyt hankkeen, jolla tuodaan 
Ilomantsin kulttuurikohteita helposti tutustuttaviksi. Kulttuuripolku 
on noin 5 kilometriä pitkä reitti, jonka varrella sijaitsevat 
Ilomantsin kirkonkylän huomattavimmat kulttuurikohteet. Niihin 
kuuluvat mm. molempien seurakuntien kirkot ja pappilat, 
Varisvaaran, Mustamäen ja Kokonniemen hautausmaat, 
sankarihautausmaa, Kauppatien kulttuuriympäristö, 
Pappilanvaaran kulttuurikerrostumat, Parppeinvaara, sekä 
Havukkakallion muinaislinnan alue. Kohteelta toiselle kuljetaan 
kunnostettua polkua pitkin jalkaisin. 
Infotaulujen rinnalle rakennetaan mobiilisovelluksia, jolloin 
mobiililaitteen avulla voi saada lisätietoa kohteesta tekstien, 
kuvien, musiikin ja puheen avulla. Tämä antaa kuvan mm. 
kirkosta myös aukioloajan ulkopuolella. 
Elian kirkon luona ja Kokonniemessä ovat jo infotaulut, joten 
niihin kohteisiin ei tarvitse tehdä rakenteellisia muutoksia. Noihin 
tauluihin lisätään jossakin vaiheessa pienet QR-koodit, jotka 
ohjaavat seurakunnan nettisivuille lisäinformaation saamista 
varten. 
Myös sankarihautausmaan kohdalle pystytetään paikasta 
kertova taulu. Siinä kerrotaan paikan historiasta, kuten 
edellisestä Elian kirkosta, sekä haudatuista sankarivainajista. 
Alue kuuluu Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan omistukseen. 
Sankarihautatoimikunta osaltaan hyväksyy taulun pystytyksen. 
Ilomantsi-Seura ry pyytää seurakuntaa hyväksymään 
polkuhankkeen ja siihen kuuluvat edellä kuvatut rakennelmat ja 
suunnitellut sovellukset. 

 
  Liite 12 

 
ESITYS:  
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta antaa luvan Ilomantsi-Seura 
ry:lle infotaulun pystyttämiseen sankarihautausmaalle. 
Infotaulun pystytys ja ylläpito kustannuksista vastaa Ilomantsi-
Seura ry. 

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 
 
 
22§ OP-verkkopalvelusopimus 

 
PÄÄTÖS: Päätettiin avata Ilomantsin ortodoksiselle 
seurakunnalle Y-0242663-8 Yrityksen OP-verkkopalvelusopimus 
Vaara-Karjalan Osuuspankkiin. 
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Yrityksen OP-verkkopalvelusopimuksen käyttäjiksi päätettiin 
nimetä liitteen mukaiset käyttäjät kirkkoherra Ioannis 
Lampropoulos ja kanslisti Erja Hokkinen (270365). 
Seurakunnanneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Ioannis 
Lampropouloksen (200280) allekirjoittamaan sopimuksen ja 
hyväksymään Yrityksen OP-verkkopalvelu-sopimuksen yleiset 
ehdot. 
 
Liite 13 

 
23§ Tietokoneen hankinta 
 

Kanttorin tietokone on hidastunut ja hidastaa hänen 
työskentelyä. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee asiasta ja tekee 
tarvittavan määrärahavarausesityksen seurakunnanvaltuustolle.  
 
PÄÄTÖS: Neuvosto esittää valtuustolle lisämäärärahaesityksen 
1000,00 euroa. 

 
24§ Muut asiat  
  ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita. 
   

1. Asia: Neuvostolle tiedotettiin uudesta EU:n tietosuoja-
asetuksesta ja turvapostiasiasta. 

2. Asia: Keskusteltiin seurakunnan tilien korkoasioista. 
3. Asia: Keskusteltiin hautausmaan aidan 

korjausrakentamisesta. Aidan korjaamiseksi on saatu 
lahjoituksena aitatolpat Iivari Mononen Ky:ltä. 

4. Asia: On haettu kesätyöntekijöitä kunnalta. 
 
25§ Ilmoitusasiat 
 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: 

 
1. Asia: Toimituskirja kirkollishallituksen istunto 13.2.2018 Liite 
14. 
  

    
26§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.15. 
 
 
 
   Ioannis Lampropoulos    Maire Kärkkäinen  
   puheenjohtaja    sihteeri 
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   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa 13.3.2018  
      
    
   
   Jorma Savinainen   Eija Laitila  
   pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

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. 
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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 
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 keskiviikko 14.3.2018. Tämän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikko 28.3.2018. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  
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