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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   7. toukokuuta 2018 klo 18.10- 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj. 

Puruskainen Kauko, vpj. 
Laatikainen Marjaana jäsen 
Laitila Eija jäsen 
Savinainen Jorma jäsen 
 
 

muut kutsutut 
(läsnä olon peruste) Veli Jeskanen valt.pj. 
 
Poissa Kärkkäinen Maire, jäsen 
 Riikka Patrikainen, työntekijöiden edustaja    
 
27 § 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. 
 

28 § 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 Eija Laitila. Valittiin pöytäkirjan 
tarkastajiksi Jorma Savinainen ja Marjaana Laatikainen, he 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
29§ Seurakunnanneuvoston sähköpostikokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
   Liite 1  

ESITYS: Seurakunnanneuvosto hyväksyy 20.-21.4.2018 pidetyn 
sähköpostikokouksen pöytäkirjan. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksytty. 
 

30 § Valtuuston kokouksen 1/2018 pöytäkirja ja sen päätöksen täytäntöönpano 
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  Liitteenä 2 

ESITYS: että  
1. valtuuston 22.4.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan §:t 1-12§, 
on tehty virheettömässä järjestyksessä eivätkä mene valtuuston 
toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain vastaisia  
2. että päätökset, 3§-5 ja 9§ pannaan täytäntöön heti  
3. lähettää 3§ hiippakunnan piispalle ja taloustoimistolle 
3. lähettää 4§ asianosaisille. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksytty. 

 
31 § Tilintarkastajien muistio 
 

Liite 3 
ESITYS: Keskustelemme tilintarkastajien antamasta muistiosta. 
 
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 

 
32 § OP- Säästämisen ja sijoittamisen sopimus  
 
Neuvoston kokous 4.12.2017 53§ 

 
Sopimuksen tekemisen taustalla vaikuttaa vuoden 2018 alussa 
voimaan astuva Euroopan laajuinen sijoittajan-suojaa parantava 
MiFID II –sääntely. OP varautuu tämän sääntelyn tuomiin 
muutoksiin uudistamalla palveluita ja sopimusehtoja. 
 
Uudessa OP säästämisen ja sijoittamisen sopimuksessa pankki 
sopii sijoituspalveluista ja niiden ehdoista. Päivitys on 
asiakkaalle maksuton ja siinä sovitaan nimenomaan nykyisistä 
palveluista lainsäädännön mukaisella tavalla, eikä se velvoita 
uusiin tuotteisiin. (Liite 2) 
 
OrtL:n 47§ seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla.  
 
ESITYS: Päätettiin solmia Vaara-Karjalan Osuuspankin kanssa 
OP Säästämisen ja sijoittamisen – asiakkuussopimus. Päätettiin 
valtuuttaa kirkkoherra Ioannis Lampropoulosta allekirjoittamaan 
Säästämisen ja Sijoittamisen sopimus Osuuspankin kanssa, 
sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan 
muista palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi 
myynti sekä sijoitusneuvonta liittyen rahoitusvälineisiin ja 
sijoitusvakuutuksiin. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot 
sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti. 
 
Lisäksi päätettiin valtuuttaa kirkkoherra Ioannis Lampropoulos      
tekemään yrityksen kapitalisaatiosopimusta koskeva 
vakuutussopimus OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa ja 
päättämään sijoittajaprofiilin mukaisesti em. 
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vakuutussopimuksen sijoituskohteista sekä antamaan 
määräyksiä em. vakuutussopimuksen tulevien maksujen 
jakamisesta eri sijoituskohteisiin sekä määräyksiä säästöjen 
siirtämisestä eri sijoituskohteisiin vakuutussopimuksen sisällä. 
Valtuutetulla on myös oikeus takaisinostaa em. 
vakuutussopimuksen säästöt 
vakuutuksenottajayritykselle/vakuutuksenottajayrityksen 
pankkitilille. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
------------- 
 

Neuvoston kokous 7.5.2018  
 
ESITYS: Kumotaan 4.12.2017 53§ neuvoston tehty päätös 
seuraavilta osiin. 
 
Lisäksi päätettiin valtuuttaa kirkkoherra Ioannis Lampropoulos      
tekemään yrityksen kapitalisaatiosopimusta koskeva 
vakuutussopimus OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa ja 
päättämään sijoittajaprofiilin mukaisesti em. 
vakuutussopimuksen sijoituskohteista sekä antamaan 
määräyksiä em. vakuutussopimuksen tulevien maksujen 
jakamisesta eri sijoituskohteisiin sekä määräyksiä säästöjen 
siirtämisestä eri sijoituskohteisiin vakuutussopimuksen sisällä. 
Valtuutetulla on myös oikeus takaisinostaa em. 
vakuutussopimuksen säästöt 
vakuutuksenottajayritykselle/vakuutuksenottajayrityksen 
pankkitilille. 
 
Muilta osiin päätös pysyy voimassa.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksytty.  

 
33 § Kirkkoherran vuosiloma 
 

ESITYS: Kirkkoherra on vuosilomalla 1.-13.8.2018. 
Hallinnollisena kirkkoherran sijaisena toimii Joensuun 
kirkkoherra isä Tuomas Järvelin. Jumalanpalvelukset hoitaa isä 
Tommi Kallinen 5.8. ja 11.-12.8, isä Raimo Sissonen 4.8 ja isä 
Vesa Takala 9.8.  
 
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2016 – 31.3.2017 
30 päivää. On käytetty 26 päivää, jäljellä 4 päivää. Nyt 
käytetään 4 päivää. Jäljellä 0 päivää. 
 
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2017 – 31.3.2018 
28 päivää. On käytetty 0 päivää, jäljellä 28 päivää. Nyt 
käytetään 5 päivää. Jäljellä 23 päivää. 
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Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävien hoitaja piispa Arseni 
hyväksyy kirkkoherran loma-anomuksen. 
   
PÄÄTÖS: Hyväksytty. 
 
Kirkkoherra poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 
34 § Kanttorin vuosiloma 
 

ESITYS: Kanttori on vuosilomalla 1.-13.8.2018. Sijaisena on 
Päivi Romppanen.  
 
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2016 – 31.3.2017 
on 16 päivää. On käytetty 2 päivää, jäljellä 14 päivää. Nyt 
käytetään 9 päivää. Jäljellä 5 päivää. 
 
Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävien hoitaja piispa Arseni 
hyväksyy kanttorin loma-anomuksen. 

   
PÄÄTÖS: Hyväksytty. 
 

 
36§ Tietosuoja yhteyshenkilö 
 

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetus 
velvoittaa, että henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden on 
nimitettävä tietosuojavastaava. Palvelukeskukseen on nimitetty 
tietosuojavastaavaksi hallinnon assistentti Annaleea 
Kemppainen, joka toimi myös seurakuntien 
tietosuojavastaavana.  
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan tietosuojayhteyshenkilö on 
kirkkoherra Ioannis Lampropoulos.  
 
ESITYS: Tiedoksi.  
 
PÄÄTÖS: Tiedoksi.  

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

1. Seurakuntatalon tilojen vapauttaminen. 
PÄÄTÖS: Tiedoksi. 

 
38§ Ilmoitusasiat 
 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: 

 
1. Asia: Ilomantsin Martat ry:n lahjakirja. Liite 4.  
2. Asia: Tietosuoja raportit. Liite 5. 
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39§ Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.48. 
 
 
 
   Ioannis Lampropoulos    Eija Laitila 
   puheenjohtaja    sihteeri 
 
    
   
   Kauko Puruskainen, vpj. 
   33§-34§   
    
   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa 7.5.2018  
      
    
   
   Jorma Savinainen   Marjaana Laatikainen  
   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. 
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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. 

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 tiistaina 8.5.2018. Tämän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 22.5.2018. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  
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