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13 § 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
14 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto kutsuu sihteeriksi seurakunnan
työharjoittelija Tiina Erosen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Teuvo
Martiskainen ja Eeva Ikonen, he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
15 § Investointisuunnitelman päivitys 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
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ESITYS: Lähetetään viisivuotinen investointisuunnitelma
seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.
-------------

ESITYS:
Neuvoston kokous 18.9.2018 70§
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.
--------Liite 1
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
16§ Investoinnit 2019-2021
ESITYS:
Seurakunnanneuvoston kokous 18.9.2018 71§
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:
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€
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PÄÄTÖS: Esitetään seurakunnanneuvostolle ja
seurakunnanvaltuustolle hyväksytettäväksi.
--------Seurakunnanneuvoston kokous 18.9.2018 71§
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
-----------PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
17§ 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:
Seurakunnanneuvoston kokous 18.9.2018 72§
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle
10 000€ määrärahan varaamista talousarvioon 2019.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
--------Liite 2
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

18§ Talousarvio ja siihen liittyvät asiat
ESITYS:
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Neuvoston kokous 22.10.2018 80§
ESITYS:
a) talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021 Liite 1
Vuosien 2019–2021 talousarviot ovat hyvin haasteellisia. Kaikki
seuraavat kolme vuotta ovat alijäämäisiä. Vuonna 2019 -74.720€,
vuonna 2020 –59.290€ ja vuonna 2021 –43.440€. Investoinnit
nostavat alijäämää vielä suuremmaksi. Seurakunta rahoittaa
investoinnit säästövaroilla. Talousarvion sitovuustaso on
kustannuspaikka.
Toimintamenoja talousarviovuodelle 2019 on huomattavasti enemmän
kuin seuraavina vuosina. Vuonna 2019 toimintakuluissa näkyvät
henkilöstökulut kolmesta työntekijästä huhtikuun loppuun asti.
Vuosina 2020−2021 seurakunnassa työskentelee kaksi päätoimista
työntekijää. Vuoden 2019 alusta seurakunnan taloushallinto hoidetaan
kirkon palvelukeskuksessa. Samalle taloussuunnitelmassa näkyvälle
vuodelle on suunniteltu huoltokorjauksia seurakunnan kiinteistöihin ja
avustetaan taloudellisesti ev.lut. seurakuntaa hautausmaan kappelin
investoinnissa. Keskusrahastomaksut ovat myös tulevana vuonna
poikkeuksellisen korkeat. Ensi vuonna seurakunta maksaa
keskusrahastoon 11,5% seurakuntatalon myynnistä (pääomatulo) ja
11,5% metsätuloista.
Suuret menokohdat talousarviossa ovat kiinteistöhoito, palkat ja
keskusrahastomaksut. Henkilöstö- ja kiinteistövähennykset vaikuttavat
menokohtien laskuun.
360 000 €
340 000 €
320 000 €
300 000 €
280 000 €

45%

25%
11%

50%
42%

41%

25%

26%

13%

14%

40%

42%

41% 40%
30%

20%
15%

18%
13%

16%
13%

260 000 €

20%
10%
0%

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2019 TS 2020 TS 2021
Toimintakulut (sis. Keskusrah ja poistot)
henkilöstökulut
kiinteistökulut
Keskurahasto

Käytännön seurakuntatyön taloudellisena perustana ovat
seurakunnan saamat verotulot, pääomatulot ja avustukset.
Pääomatuloilla tarkoitetaan metsän myynnistä sekä tilavuokrista
saatavia tuloja.
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Seurakunnan hallinto päätöksillään sopeuttaa seuraavan
kolmen vuoden aikana seurakunnan taloutta kahdella eri
ohjelmalla: 1. talous ja toiminta ja 2. kiinteistö.
Talous- ja toimintasopeutusohjelma
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).
C. Kaikkien työntekijöiden tehtävät arvioidaan kun seurakunnat
päättävät uusien seurakuntien muodostamisesta.
D. Seurakunta etsii rahoituskanavia, jotta voisi kustantaa
kulttuurihistoriaalisen Pyhän Profeetta Elian kirkon ja
Seurakuntakeskus Elian maalausinvestoinnit.
Kiinteistöjen sopeutusohjelma
A. Seurakunta hoitaa metsämaat yhteistyössä valitun toimijan kanssa.
Myynnistä saatavat tulot tulisi rahastoida seurakunnan kiinteistöjen
investointitilille.
B. Osallistutetaan seurakuntalaisia tsasounien korjaushankkeissa.
C. Investointitiliä käytetään ensisijaisesti seurakunnan kiinteistötoimen
tarpeiden hoitamiseen. Vuonna 2019 seurakunnanneuvosto voi
käyttää varoja toimintamenojen kattamiseksi ja
seurakunnanneuvosto antaa seura-kunnanvaltuustolle selvityksen
investointitilin käytöstä.
b) talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019-2021.
c) Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019.
pitämistä ennallaan 2%.
Sivu 5 / 12

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle
a, b) talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2021 hyväksyttäväksi,
c) veroprosentin pitämistä ennallaan.
Luettiin Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävien hoitajan KS piispa
Arsenin lausunto Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2019-2021. Liite 2
--------------Liite 3 Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021
Liite 4 Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävien hoitajan KS
Joensuun piispa Arsenin lausunto talous- ja toimintasuunnitelmasta
2019-2021
PÄÄTÖS: hyväksyttiin a ja b, talous- ja toimintasuunnitelma 20192021 ja c, hyväksyttiin veroprosentiksi entisen mukaan 2%
19§ Tietosuoja yhteyshenkilö
Seurakunnanneuvoston kokous 7.5.2018 35§
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.
--------ESITYS: Asia tiedoksi seurakunnanvaltuustolle
PÄÄTÖS: Asia saatettu tiedoksi seurakunnanvaltuustolle.
20 § Sonkajan tsasounan katon korjaus
ESITYS:
Neuvoston kokous 2.7.2018 45§
ESITYS:
Liite 4
Sonkajan tsasounaan tarvitaan uusi katto. Uusi peltikatto
asennuksineen maksaa Karjalan Rakentajat Oy:n tarjouksen mukaan
arvonlisäveroineen 4037,00 euroa. Lisäksi pienempiä kustannuksia
tulee ruodelautojen, otsalautojen ja kattohirsien hankinnasta sekä
käsittelyaineista.
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Lahjoituksilla ja kyläläisten järjestämillä myyjäisillä ja tapahtumilla on
31.5.2018 mennessä kerätty kattoa varten rahaa yhteensä 2798,46
euroa. Lisäksi ev.lut. srk on luvannut kerätä kolehdin ja kyläläiset
järjestävät vielä juhannusmyyjäiset.
Korjauksen kokonaiskustannukseksi ammattityönä teetettynä on
arvioitu noin 10 000 euroa. Muut puutavarat, purkamisen, pohjatyöt,
kupolin kunnostuksen sekä loppusiivouksen kyläläiset hoitavat
talkootyönä.
Esitämme, että Ilomantsin ortodoksinen seurakunta varaisi 2000,00
euroa Sonkajan tsasounan kattoremonttiin.
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunnan neuvosto esittää
seurakunnanvaltuustolle 2000,00 € suuruisen määrärahan Sonkajan
tsasounan kattoremonttiin.
Siirretään 2000€ tililtä 401 Elian kirkko, tunniste 4350 tilille 410
Sonkaja tsasouna, tunniste 4350.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. Veli Jeskanen poistui asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
--------Liite 5
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Veli Jeskanen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
21§ § Arkisto- ja varastotilojen vuokraus
Neuvoston kokous 2.7.2018 42§
Liitteenä 2 vuokrasopimus
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta vuokraa Vaara-Karjalan
osuuspankista kaksi tila arkistoksi ja varastoksi. Tilojen koko on 12m2
ja 8m2. Vuokra 80€/kk. Seurakunta tekee tarvittavat muutostyöt.
Kustannusarvio 1000€. Vuokramaksu alkaa 1.1.2019. Vaara-Karjalan
osuuspankki huomioi muutostöiden kustannukset tämän vuoden
vuokrassa.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin
1. Vuokrasopimus OP Vaara-Karjalan kanssa.
2. Tilan muutostyöt.
--------------ESITYS: Tiedoksi seurakunnanvaltuustolle, että seurakunnan arkisto
ja varastotilat sijaitsevat Vaara-Karjalan osuuspankin kellaritiloissa.
PÄÄTÖS: Asia saatettu tiedoksi seurakunnanvaltuustolle.
22§ Kirkon hallintomuutos
Neuvoston kokous 2.7.2018 49§
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Kirkollishallitus pyytää 31.7.2018 mennessä seurakunnan neuvostoilta
ja luostarien johtokunnilta lausunnot piispainkokouksen esityksestä ja
hiippakuntien piispojen esityksistä koskien hiippakuntarajojen
muutosta ja seurakuntien yhdistymistä alla olevien ehdotusten
pohjalta. Lausunnot pyydetään lähettämään kirkollishallituksen
sähköpostiin kirkollishallitus@ort.fi sekä selvitysmiehelle
sähköpostiosoitteeseen hannu.palsola@krogerus.com
Liite kirkollishallituksen kirjeet Liite 9a ja 9b
Liite 10 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan lausunto
PÄÄTÖS: Lähetetään lausunto kirkon selvitysmiehelle Hannu
Palsolalle ja kirkollishallitukselle.
--------Neuvoston kokous 28.8.2018 60§
Kirkollishallituksen asettama selvitysmiehen Hannu Palsola on
lähettänyt kaksi kirjettä seurakunnalle suomen ortodoksisen kirkon
hallinnon uudistukseen liittyen. Kirjeissä selvitysmies Hannu Palsola
selvittää seurakunnan edustajille muutosprosessin etenemistä.
Selvitysmies laatii yhteenvedon seurakuntien lähettämistä
lausunnoista. Seurakunnat ja luostarit nimeävät kaksi henkilöä
edustamaan seurakuntaa seurakuntien yhteisissä
kuulemistilaisuuksissa. Kuulemistilaisuudet järjestetään viikoilla 37 ja
38. Tilaisuuksissa käsitellään hiippakuntarajojen uudistamiseen
liittyvät kysymykset sekä uusien seurakuntien perustamiseen liittyvät
kysymykset.
Selvitysmies korostaa että hän asemansa perusteella selvittää
kirkollishallituksen 8.6.2018 päätöksen mukaisia kysymyksiä, mutta
hänellä ei ole ennakkokantaa lopputulokseen.
Liitteet 4a ja 4b
Kirkkoherran vastaus liite 5
ESITYS: Selvitysmiehen kirjeet tiedoksi. Ilomantsin ortodoksista
seurakuntaa edustaa kuulemistilaisuuksissa kirkkoherra Ioannis
Lampropoulos ja valtuuston puheenjohtaja Veli Jeskanen.
PÄÄTÖS. Asia tiedoksi, kuulemistilaisuus on maanantaina 17.9.2018
klo 10 Joensuussa
--------Neuvoston kokous 18.9.2018 68§
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.
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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.
---------Liite 6 selvitysmiehen yhteenveto Joensuun, Taipaleen, Ilomantsin ja
Nurmeksen seurakuntien kuulemistilaisuudesta.
KIRKKOHERRAN ESITYS: Valtuuston kokouksessa keskustelemme
kirkon hallinnon muutosprosessista.
PÄÄTÖS: Keskusteltiin kirkon hallinnon muutosprosessista
23§ Taloushallinnon palvelut kirkon palvelukeskukseen
Neuvoston kokous 28.8.2018 56§
Kirkolliskokous kokouksessa (28.11.2017, Asia 7) teki
periaatepäätöksen että kirkon palvelukeskus hoitaa vuoden 2019
alusta alkaen kaikkien seurakuntien ja keskusrahaston
taloushallintopalvelut, huomioiden seurakuntien voimassaolevat
sopimukset. Kirkollishallitus kokouksessaan (17.4.2018 Asia 304) että
seurakunnille määritellään yhtenäinen taloushallinnon ja
palkanlaskennan palvelumalli. Kaikkien seurakuntien taloushallinnon
ja palkanlaskennan palvelut tuotetaan keskitetysti samalla mallilla ja
yhteisillä järjestelmillä vuoden 2020 alusta lähtien.
ESITYS: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan palkanlaskenta
palvelut siirtyy palvelukeskukseen 1.11.2018 alkaen. Taloushallinnon
palvelut siirtyvät kokonaisuudessa 1.1.2019 alkaen. Tilinpäätös 2018
valmistuu seurakunnassa.
Taloushallinnon palveluiden hinta on 11000€ per vuosi (Liite 1)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
---------ESITYS: Asia tiedoksi seurakunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS: Asia saatettu tiedoksi seurakunnanvaltuustolle.
24§ Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kokoelmatalletus kirkkomuseolle
Neuvoston kokous 2.7.2018 50§
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan jumalapalveluspukujen ja
sakraaliesineistön varasto on sijoitettu Mantsintie 7 kiinteistössä.
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Kiinteistö on vaihtanut omistaja 25.6.2018 alkaen. Kirkkoherra otti
yhteyttä kirkkomuseoon ja tarjosi kokoelman talletettavaksi
kirkkomuseo RIISALLE.
Liite 11
ESITYS:
Säätiön tehtävänä on Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen ja
aineettoman kulttuuriperinnön säilyttäminen, tutkiminen, tulkitseminen
ja esilläpito. Näihin tehtäviinsä liittyen Säätiö vastaanottaa em.
kokoelmatalletuksen seuraavilla ehdoilla:
 Talletuksen hoidosta vastaa Säätiön hallinnoima RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo.
 Kokoelmatalletusaineisto tuodaan kokonaisuudessaan
RIISAan, jossa kokoelmavastaavat tekevät aineiston
seulonnan. Liturgisesti, kulttuurihistoriallisesti ja
taidehistoriallisesti arvokkain aineisto luetteloidaan ja liitetään
Seurakunnan talletuksena osaksi Säätiön kokoelmia.
Kokoelmatalletuksen siirto- ja kuljetuskustannuksista vastaa
Seurakunta.
 Aineistosta, joka ei palvele RIISAn kokoelmapolitiikka, tehdään
listaus sekä ehdotus aineiston loppusijoituspaikasta: PohjoisKarjalan museo Hilma, Ilomantsin Museosäätiö tai
hävittäminen. Lopulliset sijoitus- ja poistopäätökset tekee
Seurakunta.
 Kokoelmatalletuksesta tehdään erillinen sopimus. Sopimuksen
laatiminen edellyttää Seurakunnan virallista päätöstä.
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta tallettaa Kirkkomuseo säätiölle
RIISA:lle Mantsintie 7:ssa olevat kokoelmat.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys.
--------ESITYS: Asia tiedoksi seurakunnanvaltuustolle
PÄÄTÖS: Asia saatettu tiedoksi seurakunnanvaltuustolle.
25§ Valtuuston puheenjohtajiston valinta vuodelle 2019
.
Kirkkojärjestyksen 81§:n mukaan Puheenjohtajiston toimikausi kestää
yhden vuoden.
Vuonna 2018 puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veli Jeskanen, 1.
varapuheenjohtajaksi Juha Riikonen ja 2. varapuheenjohtajaksi Iiris
Kyykallio.
PÄÄTÖS: Valittiin yksimielisesti vuodelle 2019 Veli Jeskanen, 1.
varapuheenjohtajaksi Juha Riikonen ja 2. varapuheenjohtajaksi Iiris
Kyykallio.
26 § Ilmoitusasiat
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ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat:
Seurakunnanneuvosto saattaa tiedoksi seurakunnanvaltuustolle
seuraavat:
Ei ilmoitettavia asioita.
27 § Muut asiat
ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.
PÄÄTÖS: Ei muita käsiteltäviä asioita.
28 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56

Veli Jeskanen
puheenjohtaja

Tiina Eronen
sihteeri

Iiris Kyykallio, vpj.
Puheenjohtaja §20

Pöytäkirjan tarkastus:
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 5.11.2018 ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

Teuvo Martiskainen
pöytäkirjan tarkastaja

Eeva Ikonen
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
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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.
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 6.11.2018. Tämän seurakunnan
valtuuston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä
kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 20.11.2018.
Kirkollishallituksen yhteystiedot:
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1
70110 Kuopio / e-mail: kirkollishallitus@ort.fi
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