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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017   
SEURAKUNNAN VALTUUSTO  
 
Valtuuston II sääntömääräinen kokous 
 
Aika   maanantaina 13.11.2017 klo 18-19.22 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17  
 
Läsnä   Jeskanen Veli pj. 

isä Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra 
Riikonen Juha, I vpj. 
Kyykallio Iiris, II vpj. 
Ikonen Eeva 
Karhapää Lea  
Lostedt Yngve  
Martiskainen Teuvo 

   Puruskainen Oiva 
 
Poissa  Paukkonen Natalia  
 
8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 

 
OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on 
enemmän kuin puolet jäsenistä. KJ:n 88§ mukaan kokouskutsu 
asialuetteloineen on toimitettava seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 
14 päivää ennen kokousta sekä pidettävä nähtävänä 14 päivän ajan ennen 
kokousta.   
 
ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 
9 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
 

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.  
 
PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin yksimielisesti Iiris Kyykallio. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti 
Yngve Lostedt ja Juha Riikonen. 

 
10 § Investointisuunnitelman päivitys 2018-2022 
 
   Kiinteistölautakunnan kokous 22.8.2017 23§  
   ESITYS: Liite 4 

 
Keskustelemme investointisuunnitelmasta, tehdään tarpeelliset 
korjaukset ja esitämme sen seurakunnanneuvostolle ja -valtuustolle 
hyväksytettäväksi.  
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PÄÄTÖS: Lähetetään asia neuvostolle valmisteltavaksi valtuustoa 
varten. 
------------- 

 
ESITYS:  
Neuvoston kokous 24.10.2017 38§  
ESITYS: Seurakunnanneuvosto lähettää viisivuotisen 
investointisuunnitelman hyväksyttäväksi valtuustolle.  
 
Liite 1 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
--------- 
 
Liite 1 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 

 
11§ Investoinnit 2018-2020 
    

Kiinteistölautakunnan kokous 22.8.2017 24§ 
 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta investoi seuraavien kolme vuoden 
aikana pappilassa 60.000€ ja Elian kirkossa 180.000€.  
 
Ilomantsin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan suunniteltuja investointeja. 
Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä jotka on kertynyt 
kiinteistömyynneistä. Seurakunnan talousarvio ei anna mahdollisuutta 
rahoittaa investointeja.  
 
Elian kirkon kattomaalauksen osalta seurakunta hakee ortodoksiselta 
kirkollishallitukselta avustusta.  

    
ESITYS:  
Talousarvio 2018 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon lattian maalaus 10.000€ 
2. Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien puuosien 

kunnostuksia 98.000€ 
3. Seurakuntakeskus Elian tiilikateen puhdistaminen ja hormien 

juuripellitysten korjaus/uusiminen 11.000€. 
 
Talousarvio 2019 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon ulkomaalaus 88.000€  
2.  Seurakuntakeskus Elian rakennuksen ulkomaalaus 40.000 € 
3. Pötönkankaan hautausmaan puuceen kustannus 2.000€ 
4. Pötönkankaan hautausmaan aidan uusiminen 10.000 € 
5. Hattuvaaran tsasounan lattian maalaus 1.500€ 
 
Talousarvio 2020 seuraavasti:  
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1. Seurakuntatalon kaksilasisten ikkunoiden uusiminen 15.000€
  
2.  Seurakuntatalon peltikaton maalaus 20.000 € 
 
PÄÄTÖS: Asiat lähetetään neuvostolle valmisteltavaksi valtuustoa 
varten.  

----------------- 
 
ESITYS:  
Neuvoston kokous 24.10.2017 39§ 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta investoi 
seuraavien kolme vuoden aikana pappilassa n.50.000€ ja Elian 
kirkossa n.200.000€.  
 
Ilomantsin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan suunniteltuja 
investointeja. Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä jotka 
on kertynyt kiinteistömyynneistä. Seurakunnan talousarvio ei 
anna mahdollisuutta rahoittaa investointeja.  
 
Elian kirkon kattomaalauksen osalta seurakunta hakee 
ortodoksiselta kirkollishallitukselta avustusta.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ja lähetetään valtuustolle 
hyväksyttäväksi. 
 
------------ 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 

 
12§ Talousarvio ja siihen liittyvät asiat 

 
ESITYS:  
Neuvoston kokous 24.10.2017 40§ 
ESITYS: 

 a) talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 Liite 2 
 
Vuosien 2018-2020 talousarviot ovat hyvin haasteelliset. Kaikki 
seuraavat kolme vuotta ovat alijäämäisiä. Vuonna 2018 -66 
740€, vuonna 2019 -35 940€ ja vuonna 2020 – 95 140€. Jos 
seurakunta toteuttaa suunnitellut investoinnit alijäämä on v. 
2018 -164 740€, ja v. 2019 -163 940 €. 
Toimintamenot talousarviovuosille 2018−2020 on isommat 
verrattuna aikaisempien tilikausien toimintakuluihin. Syy 
erotukseen on että vuosille 2018−2020 on suunniteltu 
huoltokorjaukset seurakunnan kiinteistöissä ja myös 
henkilöstökulut nousevat. 
Suuret menokohdat talousarviossa ovat kiinteistöhoito, palkat ja 
keskusrahastomaksut.   
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Käytännön seurakuntatyön taloudellisena perustana ovat 
seurakunnan saamat verotulot, pääomatulot ja avustukset. 
Pääomatuloilla tarkoitetaan metsän myynnistä sekä tilavuokrista 
saatavia tuloja. 
 

 
 
Seurakunnan hallinto päätöksillään sopeuttaa seuraavan 
kolmen vuoden aikana seurakunnan taloutta kahdella eri 
ohjelmalla: 1. talous ja toiminta ja 2. kiinteistö.    
 
Talouden ja toiminnan sopeutussuunnitelma  
A. Seurakunta osallistuu Karjalan hiippakunnan seurakuntien 

yhteisiin neuvotteluihin kahden seurakunnan 
muodostamisesta. Tavoite on että Ilomantsin ortodoksisesta 
seurakunnasta muodostetaan kappeliseurakunta, jonka rajat 
sovitaan uuden seurakunnan muodostamisen yhteydessä.  

B. Seurakunnan henkilökunnan osaamista käytetään koko kirkon 
palvelemiseksi (taloushallinto, kreikan kielitaito).  
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C. Kaikkien työntekijöiden tehtävät arvioidaan vuoden 2018 
aikana samalla kun seurakunnat päättävät uusien 
seurakuntien muodostamisesta.  

D. Seurakunta anoo jatkossakin kirkon taloudellista avustusta, 
koska Ilomantsin ortodoksinen seurakunta kantaa vastuuta 
historiallisesti arvokkaasta kokonaisuudesta, johon kuuluu 
Pyhän Profeetta Elian kirkko, pappila pihapiireineen ja 
Kokonniemen kalmisto. 

 
Kiinteistöjen sopeutusohjelma  
A. Seurakunnanneuvosto jatkaa neuvotteluja Martiskaisten 

sukuseuran kanssa Huhuksen tsasounan siirtämisestä 
sukuseuran omistukseen vuoteen 2020 mennessä. 
Seurakunta omistaa rukoushuoneen ikonit ja muut 
sakraaliesineistöt. Seurakunta vakuuttaa kiinteistössä olevat 
sakraaliesineistöt. 

B. Seurakunta hoitaa metsämaat yhteistyössä valitun toimijan 
kanssa. Myynnistä saatavat tulot tulisi rahastoida 
seurakunnan kiinteistöjen investointitilille.  

C. Investointitiliä käytetään ensisijaisesti seurakunnan 
kiinteistötoimen asioiden hoitamiseen. Vuonna 2018 
seurakunnanneuvosto voi käyttää varoja toimintamenojen 
kattamiseksi ja seurakunnanneuvosto antaa 
seurakunnanvaltuustolle selvityksen investointitilin käytöstä.  

 
b) talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018-2020. 

 
c) Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018.  
    pitämistä ennallaan 2%.  
 
PÄÄTÖS: 

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

Liite 2 Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 
 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ja lähetään valtuustolle edelleen 
hyväksyttäväksi. 
 
-------------- 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-
2020 ja vahvistettiin veroprosentiksi 2%. 
 
Arkkipiispan lausunto talous- ja toimintasuunnitelmasta 2018-
2020. Liite 3. 

 
13 § Lausuntopyyntö Karjalan hpk:n seurakuntien kehittämishankkeesta 
 
   Neuvoston kokous 12.9.2017 29§ 
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Kirkollishallitus päätti kokouksessaan 8.9.2017 Ortodoksisesta 
kirkosta annetun lain 7 §:n perusteella, että kirkollishallitus käynnistää 
yhteistyössä Karjalan hiippakunnan seurakuntien kanssa selvityksen, 
jonka tavoitteena on kahden seurakunnan muodostuminen Karjalan 
hiippakuntaan. Itäiseen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset Ilomantsin, 
Joensuun, Nurmeksen sekä Taipaleen seurakunnat ja läntiseen 
Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion, Rautalammin ja Saimaan seurakunnat. 

 
Seurakunnat muodostettaisiin vuoteen 2020 mennessä yhteistyössä 
nykyisten seurakuntien kanssa ja niiden alueella toimisi riittävä määrä 
kappeliseurakuntia. Kyseessä on esitys, joka tulee päätettäväksi 
kuulemisten jälkeen. 
 
ESITYS: Keskustelemme alustavasti kirkollishallituksen päätöksestä.  
 
PÄÄTÖS: Keskustelimme kirkollishallituksen päätöksestä ja 
palaamme asiaan seuraavassa kokouksessa. 

 
------------ 
 
ESITYS:  
Neuvoston kokous 24.10.2017 41§  
 
Liitteenä kirkollishallituksen päätös 8.9.2017 liitteineen koskien 
Karjalan hiippakunnan kehittämistä. Kirkollishallitus pyytää 
seurakunnan lausunnon liitteenä olevasta arkkipiispan 
esityksestä. Lausunnon laatimisessa voi käyttää apuna 
esimerkiksi nelikenttäanalyysia (SWOT) helpottamaan eri 
näkökulmien löytämistä asiassa.  
 
Lausunnossa voi tuoda esille myös mahdollisia vaihtoehtoisia 
seurakuntien yhteisiä malleja, jotka turvaavat kirkon toiminnan 
Karjalan hiippakunnan alueella pitkällä aikavälillä. 
Kirkollishallituksen päätös liite 4 
Työntekijöiden kommentit liite 5 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan lausunto liite 6 
 
PÄÄTÖS:  
 
 ------------------------- 
 
Kirkollishallituksen päätös liite 4 
Työntekijöiden kommentit liite 5 
 
Liite 6 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ja lähetetään valtuustolle edelleen 
hyväksyttäväksi. 
 
---------- 
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PÄÄTÖS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta 
seurakunnanvaltuusto hyväksyi lausunnon ja lähettää sen ja sen 
liitteet kirkollishallitukselle.  
 

14 § Ekumeeninen teko tunnustus 2017  
 
Neuvoston kokous 24.10.2017 42§  
 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus on valinnut Ilomantsin 
ortodoksisen seurakunnan ja Turun Martin seurakunnan 
vuosikymmenet jatkuneen ystävyysseurakuntatoiminnan vuoden 
Ekumeeninen teko -tunnustuksen saajaksi.  
 
Perusteluissaan hallitus toteaa mm:  
Tunnustus annetaan Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle ja 
Turun Martinseurakunnalle ainutlaatuisesta ja uusia uria 
avanneesta ekumeenisesta toiminnasta. 
Ystävyysseurakuntasuhde on alkanut vuonna 1975 ja jatkuu 
edelleen. 
Vuosikymmenien ystävyys kertoo elävästä kristillisyydestä ja 
antaa esimerkin kaikille maamme seurakunnille ekumeenisen 
yhteyden mahdollisuuksista. 
 
Seurakunnanvaltuuston vpj. TT Juha Riikonen edustaa 
seurakunta ja vastaanottaa kunniakirjan 15.10. SEN:n 100-
vuotisjuhlassa.  
 
ESITYS: tiedoksi. liite 7 
 
PÄÄTÖS:  
 
--------- 
 
ESITYS: Tiedoksi 
 
PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi. 

   
15§ Metsäsuunnitelman hyväksymistä 

 
Tornator Oy valmisteli meille uuden metsäsuunnitelman vuosille 
2017-2027. Metsäsuunnitelman kirkkojärjestyksen mukaan 
vahvistaa valtuusto (KJ 117§). Kirkkojärjestyksen mukaan 
metsäsuunnitelma on muun kuin metsäkeskuksen laatima, 
seurakunnanneuvoston tulee hankkia siitä metsäkeskuksen 
lausunto. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto lähettää valtuustolle 
hyväksyttäväksi Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
metsäsuunnitelman vuosille 2017-2027. Tornator Oy on 
metsäalan ammattilainen ja sen laatiman 
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metsätaloussuunnitelman pohjalta voidaan tehdä valtuustossa 
päätös. 
 
Liite 8  
 

   PÄÄTÖS: Hyväksyttiin metsäsuunnitelma vv. 2017-2027. 
 
16§ Valtuuston puheenjohtajiston valinta vuodelle 2018 
. 

Kirkkojärjestyksen 81§:n mukaan Puheenjohtajiston toimikausi 
kestää yhden vuoden.  
 

  Vuonna 2017 puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veli 
Jeskanen, 1. varapuheenjohtajaksi Juha Riikonen ja 2. 
varapuheenjohtajaksi Iiris Kyykallio. 
 
PÄÄTÖS:  
 

  Vuonna 2018 puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veli 
Jeskanen, 1. varapuheenjohtajaksi Juha Riikonen ja 2. 
varapuheenjohtajaksi Iiris Kyykallio. 
 

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

Seurakunnanneuvosto saattaa tiedoksi seurakunnanvaltuustolle 
seuraavat: 
 
Asia 1 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan lausunto 
arkkipiispan istuimen siirtämisestä Helsinkiin. Liite 9 
Asia 2 Kirkkoherra on vuosilomalla 10.-19.1.2018. 
Asia 3 Kanttori on vuosilomalla 10.-19.1.2018 
Asia 4 Avustusanomus: Karjalan muutosprosessin tavoitteiden 
ja tarpeiden kartoitus ja muutosjohtamisen ensituki –hanke. Liite 
10 
Asia 5 Avustusanomus: Äänentoisto ja induktiosilmukan 
hankkiminen ja asentaminen. Liite 11 
Asia 6 Tiedote 17.10.2017 Paltan ja kirkon alojen 
neuvottelutulos kokemuslisien maksamisesta. Liite 12 
Asia 7 Avustuspäätös toimintatonni diakoniatyöhön Liite 13 
  

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

  PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita.  
 
19 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:22. 
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Veli Jeskanen       Iiris Kyykallio 
puheenjohtaja       sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus: 
 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 13.11.2017 ja todenneet sen 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 

 
Yngve Lostedt     Juha Riikonen 
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. 



 10 

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 14.11.2017. Tämän seurakunnan 
valtuuston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä 
kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 28.11.2017. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1 

70110 Kuopio / e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  
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