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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019   
SEURAKUNNAN VALTUUSTO  
 
Valtuuston I varsinainen kokous 
 
Aika   Sunnuntaina 14.4.2019 klo 16-16.30 
 
Paikka  Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   Jeskanen Veli pj. 

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

   Paukkonen Natalia 
Puruskainen Oiva 

 
Poissa   Martiskainen Teuvo 
   
 
9 § 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. 

 
10 § 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. 

 
11 § Vuoden 2018 tilinpäätösasiat 
 

Liite 1 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2018  
 
  ESITYS:  
  Neuvoston kokous 26.2.2019 18§ 
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Seurakunnanneuvosto käsittelee talousarviovuoden 2018 
ylitykset ja alitukset.  
 
 

ILOMANTSIN ORT. SRK. TA 2018 TOT 2018 POIKK. 

KÄYTTÖTALOUSOSA 
   TOIMINTATUOTOT 84 100€ 71 053€ -13 047€ 

TOIMINTAKULUT -317 340€ -305 708€ 11 632€ 

TOIMINTAKATE -233 240€ -234 655€ -1 415€ 

  
  

 TULOSLASKELMAOSA 
 

  
 VEROTULOT 200 000€ 191 628€ -8 372€ 

KESKUSRAHASTOMAKSUT -46 100€ -43 312€ 2 788€ 

TOIMINTA-AVUSTUKSET 20 000€ 24 598€ 4 598€ 

RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT 7 600€ 2 495€ -5 105€ 

VUOSIKATE -51 740€ -59 246€ -7 506€ 

POISTOT JA 
ARVONALENTUMISET -15 000€ -8 654€ 6 346€ 

TILIKAUDEN TULOS -66 740€ -67 900€ -1 160€ 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -66 740€ -67 900€ -1 160€ 

  
  

 INVESTOINTIOSA 
   INVESTOINNIT -98 000€ 0€ 98 000€ 

    TULOT 311 700€ 289 774€ -21 926€ 

MENOT -476 440€ -357 674€ 118 766€ 

TALOUSARVIO YHTEENSÄ -164 740€ -67 900€ 96 840€ 

 

Toimintatuotot, suurimmat poikkeamat: 
 Metsänmyynti 14 475€ 

Kolehdit ja avustukset (Sonkaja 2761€, Hattuvaara 1057€) 4 622€ 

Hautamaksut ja -paikat 460€ 

Tuohusmyynti, myyntitarvikkeet, praasniekkatulot, leirimaksut, muu korvaus -1 000€ 

Vuokratuotot -31 604€ 

 
-13 047€ 

  

Toimintakulut, suurimmat poikkeamat: 
  

4011-4151 Palkat ja sivukulut -6 137€ 

4310 Painatukset ja ilmoitukset -1 255€ 

4330 
Atk-palv., netti kirkkoon 3 219,37€ + kk-maksut, 

varmuuskopiointilaite 320€ 4 123€ 

4350 Rakennusten kunnossapito -11 899€ 

4355-4356 Alueiden kunnossapito, jäte 1 263€ 

4360 Paloturvajärjestelmä + sen korjausta, Elian kirkko ym. 2 354€ 

4380-4381 Matkakorvaukset -2 374€ 

4390-4391 Koulutuspalvelut -1 547€ 

4400 Asiantuntijapalvelukset -1 681€ 
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4412 Metsän uudistus ja hoito 1 373€ 

4420 Vakuutukset -842€ 

4461 Kiinteistönhoito, Mantsintie 7 -4 238€ 

4610 Tietokone, kanttori 1 158€ 

4700 Lämmitys -7 539€ 

4701 Sähkö -1 991€ 

4920 Käyttöomaisuuden myyntitappio, Mantsintie 7 20 682€ 

 
Muut poikkeamat kuluissa, ylitykset 2 505€ 

 
Muut poikkeamat kuluissa, alitukset -5 586€ 

    -11 632€ 

 
 Seurakunnan oma tavoite- ja toimintasuunnitelma 2016-2020 
kirjoitetut taloudenhoidon tavoitteet ja kehittämislinjat oh-aavat 
päätöksentekoa valtuustokauden aikana.  
Seurakunnan hallinnon perimmäinen tehtävä on luoda henkiset 
ja aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, 
pastoraaliselle työlle ja muulle kirkolliselle toiminnalle.  
Seurakunnan alueelta ulospäin suuntautuva muuttoliike, 
työttömyys ja väestön ikärakenne pienentävät verotuloja. 
Seurakuntatyö on haasteellista, koska toteutamme evankeliumin 
käskyä tässä ja nyt. Seurakunnan haasteet ovat:  
- seurakuntamme on ikäihmisten seurakunta. 
Seurakunnassamme ikäihmisten määrän kasvu vaatii 
taloudellisia resursseja ja uudenlaista toimintakulttuuria.  
- Seurakunnan arvokas kiinteistöpohja kuluttaa seurakunnan 
taloudellisia resursseja. 
 
Vuoden 2018 talousarvio oli suunnitteluvaiheessa alijäämäinen 
 -66.740€. Tilikauden tulos oli -67 900.19 € alijäämäinen, 1160€ 
enemmän mitä oli arvioitu.  
Tilikauden tulokseen vaikutti tulo-puolelta verotulojen 
aleneminen ja Mantsintie 7 sijaitsevan liikehuoneistojen 
vuokratuottojen pois jääminen kiinteistön myynnin takia. 
Tulokseen vaikutti myös käyttöomaisuuden myyntitappio (20 
000€) joka syntyi seurakuntatalon myynnistä.  
Menneen tilikauden aikana ei suunniteltuja investointeja ole 
toteutettu. Osa rakennusten korjauksista alitti varatut 
määrärahat. Henkilöstökulut ovat pienemmät arvioidusta. 
Metsätuottoja saatiin enemmän mitä oli arvioitu.  
Tuottoihin voimme lisätä myös Sonkajan ja Hattuvaaran 
tsasouniin kohdistuneet lahjoitukset. Sonkajan tsasounan 
lahjoitus kohdistettiin tsasounan kattokorjaukseen.  

 
ESITYS: Seurakunnan tilikauden vuosikate muodostui  
- 59.246,36 € alijäämäiseksi. Seurakunnan talousarvio 
muodostui -67.900,19 € alijäämäiseksi.  

   
 Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle, että tilikauden 
alijäämä siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. 
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Keskusrahastosta seurakunta on saanut 24.597,97 € toiminta-
avustusta, josta osa on hanke-avustuksia (striimaushanke ja 
toimintatonni n. 5.000 €). 
 
Seurakunnanneuvosto totea että vapaaehtoisten rooli 
seurakunnan toiminnan toteuttamisessa vuonna 2018 ja 
kehittämisessä tulevaisuudessa on hyvin tärkeä.  
 
Seurakunnanneuvosto seuraa talouden kehitystä joka kuukausi.  
 
Seurakunnanneuvosto esittää tilinpäätöksen ja 
vuosikertomuksen hyväksyttäväksi seurakunnanvaltuustolle.   

 
PÄÄTÖS: Seurakuntaneuvosto käsitteli ja allekirjoitti vuoden 
2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittää ne 
seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 
---------- 
 
PÄÄTÖS:  

    
a. Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan tilinpäätöksen ajalta 

1.1.-31.12.2018 hyväksyminen  
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2018 
ajalta. 
 

b. tilintarkastajien lausunto (Liite 2) 
PÄÄTÖS: Luettiin tilintarkastajien lausunto. 

 
c. tilinpäätöksen vahvistaminen  

PÄÄTÖS: Vahvistettiin tilinpäätös. 
 

d. vastuuvapauden myöntäminen  
PÄÄTÖS: Kirkkoherra poistui päätöksen teon ajaksi. 
Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 

 
12 § Vaalilautakunnan jäsenen eroanomus  
    

ESITYS:  
   Seurakunnanneuvoston kokous 12.3.2019 31§ 
 

Seurakunnanvaltuuston on valinnut (3.1.2016 11§) 
vaalilautakunnan jäseneksi: Pirkko Palviainen, Martti Oresmaa, 
Veikko Malvela. 

   
  Veikko Malvela anoi eroa Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 

vaalilautakunnasta.  
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  OrtL:n 51§ mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä 
syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, joka on 
valinnut luottamushenkilön.  

 
  ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää 

seurakunnanvaltuustolle, että 
1. Veikko Malvelalle myönnetään ero vaalilautakunnan jäsenen 

tehtävästä ja 
2. Päätös pannaan täytäntöön heti.    
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
----------- 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin seurakuntaneuvoston päätös. 

Seurakuntavaltuusto kiittää Veikko Malvelaa 
tehdystä työstä. 

 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:  
Veikko Malvela  
 

13 § Vaalilautakunnan jäsen valinta 
    

 ESITYS:  
Seurakunnanneuvoston pöytäkirja 12.3.2019 32§ 

 
OrtL:n 50§ mukaan vaalilautakuntaan kuuluu seurakunnan 
kirkkoherra sekä kolme muuta jäsentä, joiden tulee olla 
vaalikelpoisia seurakunnan luottamustoimiin. Vaalilautakunnan 
jäsenet valitsee seurakunnanvaltuusto neljäksi vuodeksi, ja 
heidän toimikautensa kestää siihen saakka, kunnes uudet 
jäsenet on valittu. 

  
 Seurakunnanneuvosto on esittänyt Veikko Malvelalle eron 

myöntämistä vaalilautakunnantehtävästä.  
 
 ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää että 

seurakunnanvaltuusto valitsee uuden vaalilautakuntajäsenen 
jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2016-2019.  

 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

----------- 
 
PÄÄTÖS: Valittiin yksimielisesti Aulis Laatikainen vaalikauden 

2016-2019 loppuun. 
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Aulis Laatikainen 
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14 § Seurakunnanvaltuuston vaali – vaalialueista päättäminen 
 

OrtL 54 § Seurakuntavaltuusto voi jakaa seurakunnan 
useampaan vaalialueeseen siten, että seurakunnan eri alueet 
tulevat suhteellisesti edustetuiksi. Jos seurakunnan jäsenmäärä 
on yli 5000, seurakunta on jaettava vaalialueisiin.  

 
ESITYS:  

   Neuvoston kokous 12.3.2019 33§ 
    

Marraskuussa 2019 seurakunnassa toimitetaan 
seurakuntavaltuustovaalit 2020-2024. OrtL 54 §:n mukaan 
seurakuntavaltuusto päättää jaetaanko Ilomantsin ortodoksinen 
seurakunta useampaan vaalialueeseen. Seurakunnanneuvosto 
esittää seurakunnanvaltuustolle, että Ilomantsin ortodoksinen 
seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.  
  
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
------------ 

   
PÄÄTÖS: Neuvoston päätös hyväksyttiin. 

 
15 § Parppeinvaaran tsasounan isännöitsijän valinta 

 
ESITYS:  
Seurakunnanneuvoston kokous 12.3.2019  
 
KJ:n 99§ mukaan seurakunnassa tulee olla jokaisella kirkolla 
kirkonisännöitsijä. 
Parppeinvaaran tsasouna isännöitsijä Eelis Purmonen on 
siirtynyt tuonpuoleiseen.  
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää että 
seurakunnanvaltuusto valitsee uuden Parppeinvaaran 
tsasounan isännöitsijän jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2016-
2019. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.  
----------------- 
 
PÄÄTÖS: Valittiin yksimielisesti Elina Purmonen 
Parppeinvaaran tsasounan isännöisijäksi. 

 
 16 § Arkiston järjestäminen ja hävitysluettelot 
 
   Seurakunnanneuvoston kokous 26.2.2019 21§ 
    

 Kansliahoitaja Erja Hokkinen on järjestänyt tiedonhallinnan 
asiantuntijan Sari Hirvosen opastuksella Ilomantsin ortodoksisen 
seurakunnan arkisto asianmukaisen kuntoon.  
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 Arkiston järjestäytymisen yhteydessä on tehty hävitysluettelot. 
Arkiston asiakirjat on hävitetty seuraavasti:  
1. Henkilöstöhallinnon ja vakuutusasiakirjat 

 Hävittämisperuste: Ortodoksisten seurakuntien arkistosääntö, 10 
vuotta vakuutuksen voimassaoloajan päättymisestä (Hc) Kirjanpitolaki, 
viranomaisilmoitukset säilytysaika 6 vuotta (Hh) 
2. Tiliasiakirjat 
Hävittämisperuste: Ortodoksisten seurakuntien arkistosääntö. 
Toteutumisvertailut säilytysaika 10 vuotta paitsi vuoden viimeinen 
jätetty pysyvästi (Gba). Taseet 10 vuotta, pois lukien pysyvästi 
säilytettävä tasekirja (Gba). Tilinpäätösasiakirjat kuten kirjanpitokirjat 
10 vuotta (Gbb-Gbc).Tiliotteet ja -tositteet 10 vuotta (Gd-Ge). 
3. Väestörekisteri-ilmoitukset 
Hävittämisperuste: Ortodoksisten seurakuntien arkistosääntö, kun 
uusi luettelon on vahvistettu tai vaalin valitusaika päättynyt (Bd). Muut 
säilytysaika 10 vuotta (Cab-Cec).  
4. Toimikuntien tilitositteet 
Hävittämisperuste: Ortodoksisten seurakuntien arkistosääntö, 
tilitositteet, säilytysaika 10 vuotta. Kirjanpitolaki vuoden 2008 tositteet, 
säilytysaika: 6v.   

    
ESITYS: Tiedoksi. 

    
   PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.  

 
   ------------ 
   ESITYS: Tiedoksi 
   PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. 
 
17 § Kanslian sijaisjärjestelyt 
 
   Seurakunnanneuvoston kokous 26.2.2019 22§ 
 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kanslia on vuodesta 2019 
alkaen auki maanantaisin 9-12. Kirkkoherra neuvotteli mahdollisesta 
sijaisjärjestelyistä Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanssa. 
Ilomantsin työntekijöiden loma-aikoina  
 
ESITYS: Ilomantsin kanslia asiat hoitaa Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan kanslia.  
Sijaisuudesta korjataan yhden päivän palkka viikossa ja mahdolliset 
km-korvaukset.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

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

   ESITYS: Tiedoksi 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. 
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18 § Pöytäkirjojen digitoiminen 
    
   Seurakunnanneuvoston kokous 26.2.2019 23§ 
 

 Kansliahoitaja Erja Hokkinen ja työharjoittelija Tiina Eronen ovat 
digitoineet pdf-muodossa allekirjoitetut seurakunnanvaltuuston 
seurakunnanneuvoston ja kiinteistölautakunnan pöytäkirja (liitteet 
mukaan jos ovat olemassa) seuraavasti:  

 Seurakunnanvaltuusto vv. 2008-2018. 
 Seurakunnanneuvosto vv.1985-2018. 
 Kiinteistölautakunta vv. 2012-2018. 
 
 ESITYS: Tiedoksi. 
 PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 

 
   ------------ 
   ESITYS: Tiedoksi 

 PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 
 

19 § Seurakunnan uudet nettisivut 
 

Seurakunnanneuvoston kokous 26.2.2019 24§ 
 
Seurakunnalle on tehty uudet nettisivut www.ort.fi/ilomantsi/ 
Palvelukeskus on avustanut uusien sivujen tekemisessä. Teknisenä 
tukena on toiminut Juhana Siren. Uudet sivut on tehty 
vapaaehtoistyönä ja sivujen teknisenä toteuttajana on toiminut Simo 
Tuominen. Nettisivuja kehitetään saamamme palautteen mukaan.  
 
ESITYS: Tiedoksi. 
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 

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

   ESITYS: Tiedoksi 
   PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 
 
20 § Ilmoitusasiat 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: 

Seurakunnanneuvosto saattaa tiedoksi seurakunnanvaltuustolle 
seuraavat asiat: Ei asioita. 

  
 

 

 

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

                                Ei muita asioita. 
 
22 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30 
 
 

http://www.ort.fi/ilomantsi/
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Veli Jeskanen       Iiris Kyykallio 
puheenjohtaja       sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus: 
 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 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. 
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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 maanantaina 15.4.2019. Tämän 
seurakunnan valtuuston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se 
on perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 29.4.2019. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1 

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

 
 
 

mailto:kirkollishallitus@ort.fi

