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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   30.tammikuuta 2018 klo 16.00 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj. 

Puruskainen Kauko, vpj. 
Laatikainen Marjaana jäsen 
Laitila Eija jäsen 
Savinainen Jorma jäsen 
Kärkkäinen Maire jäsen 
Riikka Patrikainen työntekijöiden edustaja 16.26 - 
 

muut kutsutut 
(läsnä olon peruste) Veli Jeskanen valt.pj. 
 
Poissa    
 
1 § 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. 
 

2 § 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. 
 

 
3 § Metsästysvuokrasopimuksen hyväksyminen 
    

Seurakunta on tehnyt metsästysvuokrasopimuksia viideksi tai 
kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.   
 
ESITYS: Metsästysvuokrasopimukset tehdään viideksi 
vuodeksi.  
Metsästysmaiden vuokra on vuosille 2018-2022 
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• pienriistan metsästys 0,12 €/ha/v 
• hirvenmetsästys 0,18 €/ha/v 
• molemmat edellä mainitut yhteensä 0,30 €/ha/v 
• minimimaksu 5 €/v 
Vuokrasopimukset hyväksyy kirkkoherra. 

  
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
4§ Metsästysvuokrasopimuksen irtisanominen 
 

Seurakunta on tehnyt metsästysvuokrasopimuksia viideksi - 
kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Seurakunnalla on myös 
toistaiseksi voima oleva metsästysvuokrasopimus 
(Konnunniemen Metsästäjät ry) kanssa. 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta irtisanoo 
metsästysvuokrasopimuksen. Irtisanomisaika on kuusi 
kuukautta. Irtisanomisaika alkaa 30.6.2018 ja päättyy 
31.12.2018.  
 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunnanneuvosto pyytää 
Konnunniemen Metsästäjät ry:n solmimaan uuden sopimuksen. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
5 § Kirkkoherran vuosiloma 
 

ESITYS: Kirkkoherra on vuosilomalla 6.-17.4.2018. 
Hallinnollisena kirkkoherran sijaisena toimi Joensuun 
kirkkoherra isä Tuomas Järvelin. Jumalanpalvelukset hoitaa isä 
Raimo Kiiskinen.  
 
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2016 – 31.3.2017 
30 päivää. On käytetty 18 päivää, jäljellä 12 päivää. Nyt 
käytetään 8 päivää. Jäljellä 4 päivää. 
 
Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävien hoitaja piispa Arseni 
hyväksyy kirkkoherran loma-anomuksen. 
   
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
Kirkkoherra poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 
6 § Kanttorin vuosiloma 
 

ESITYS: Kanttori on vuosilomalla 6.-18.4.2018. Sijaisena on Ella 
Kinnunen.  
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Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2015 – 31.3.2016 
on 30 päivää. On käytetty 23 päivää, jäljellä 7 päivää. Nyt 
käytetään 7 päivää (6.-16.4). Jäljellä 0 päivää.  
 
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2016 – 31.3.2017 
on 16 päivää. On käytetty 0 päivää, jäljellä 16 päivää. Nyt 
käytetään 2 päivää (17.-18.4). Jäljellä 14 päivää. 
 
Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävien hoitaja piispa Arseni 
hyväksyy kanttorin loma-anomuksen. 

   
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
Kanttori poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 
 
7 § Hautausmaamaksut 

 
Ilomantsin seurakunnan hautausmaiden ohjesääntö 
6. Seurakunnanvaltuusto vahvistaa joka kolmas vuosi 
hautapaikkojen hinnan ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut.  
   
Seurakunnan kaikkien hautausmaiden hautausmaksut olivat 
vuonna 2017 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan jäseniltä 40 
€ ja muilta 240 €. Veteraanien ja heidän leskiensä hautapaikka 
on maksuton.  

 
 

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle 
että seurakunnan kaikkien hautausmaiden hautojen hinnaksi 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan jäseniltä 40 € ja muilta 
240 €. Veteraanien ja heidän leskiensä hautapaikka on 
maksuton.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
8 § Kuopion ja Karjalan hpk:n seurakuntien kehittämishanke  
    
    

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakuntakentän 
uudistamiseen tähtäävä hanke etenee. Seuraavaksi asia on 
esillä kirkollishallituksen istunnossa 13. helmikuuta. Arkkipiispa 
Leo teki syyskuussa kirkollishallitukselle esityksen kahden 
uuden seurakunnan muodostamisesta hiippakuntaan.  
 
Seurakuntien lausunnot ja swot-analyysit esityksestä on käsitelty 
ohjausryhmän kokouksessa arkkipiispan johdolla.  
 
Seuraavaksi seurakuntien lausunnot ja niistä nousevat huomiot 
ovat esillä 13.2. kirkollishallituksen istunnossa. Kirkollishallitus 
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päättää tuolloin jatkotoimenpiteistä. Päätöksestä tiedotetaan heti 
kokouksen jälkeen kirkon sivuilla.  
Myös Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitan tehtäviä 
hoitava Joensuun piispa Arseni on jatkossa mukana 
ohjausryhmän työskentelyssä. 
 
ESITYS: Tiedoksi. 
 
PÄÄTÖS: Saatettiin neuvostolle tiedoksi. 

 
9§ Muut asiat 
  ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita. 
 
  PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut. 
 
10§ Ilmoitusasiat 
 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: 

 
1. Asia: Karjalan muutosprosessin muutosjohtamisen tuki. 
2. Asia: Seurakunnan työntekijöiden vuoden kiky päivät. 
3. Asia: Kolehtipyhät vuodelle 2018. 
 
PÄÄTÖS: Saatettiin asiat 1-3 tiedoksi. 

    
11§ Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen 

klo 17.40. 
 
 
 
   Ioannis Lampropoulos    Maire Kärkkäinen  
   puheenjohtaja    sihteeri 
 
    
    
   Kauko Puruskainen 
   pj. 5§-6§ 
    
   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa 30.1.2018  
      
    
   
   Eija Laitila    Jorma Savinainen  
   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 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
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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 31.1.2018. Tämän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikko 14.2.2018. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  

 

 

 
 

 

mailto:kirkollishallitus@ort.fi



