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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2019   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   7. toukokuuta 2019 klo 16.30 
 
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 -17.37 asti 
 

muut kutsutut 
(läsnä olon peruste) Veli Jeskanen valt.pj. 
   Joensuun Khra Tuomas Järvelin 
 
Poissa    
 
41 § 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. Kokouksen osallistuu Joensuun kirkkoherra 
Tuomas Järvelin. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 
PÄÄTÖS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Kirkkoherra Tuomas Järvelinillä on tässä 
seurakunnanneuvostossa läsnäolo ja puheoikeus.  
 

42 § 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 Eija Laitila ja Marjaana Laatikainen, he 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
43§ Kirkollishallituksen päätös (9.4.2019) hallinnon uudistuksesta 
 

Kirkollishallitus kokouksessa 9.4.2019 päätti KP metropoliitta 
Arsenin esityksestä, että jatkaa valmistelua seuraavasti: 
Joensuun ja Ilomantsin seurakunnat muodostavat uuden 
seurakunnan niin, että Ilomantsista tulee Joensuun 
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kappeliseurakunta. Taipaleen ja Nurmeksen seurakunnat 
muodostavat uuden seurakunnan siten, että Nurmeksesta tulee 
Taipaleen kappeliseurakunta. Rautalammin seurakunta liitetään 
Kuopion seurakuntaan. Kuopio ja Iisalmen seurakunta 
muodostavat uuden seurakunnan niin, että Iisalmesta tulee 
Kuopion kappeliseurakunta. Jyväskylän ja Saimaan seurakunnat 
muodostavat uuden seurakunnan siten, että Saimaasta tulee 
Jyväskylän kappeliseurakunta. Uudet seurakunnat aloittavat 
toimintansa 1.1.2021. Vapaaehtoiset liitossopimukset voidaan 
toteuttaa lyhyemmälläkin aikataululla. 
 
Seurakuntien yhdistymiseen tähtäävää valmistelua jatketaan 
uudistuksen voimaantulon jälkeen Nurmeksen ja Taipaleen 
seurakuntien liittämiseksi Joensuun seurakuntaan, samoin kuin 
Jyväskylän ja Saimaan seurakuntien liittämiseksi Kuopion 
seurakuntaan. Kirkollishallitus päättää asiasta viimeistään 
31.12.2024. 
 
Talous- ja väestöanalyysien pohjalta on selvää, että nykyinen 
toimintamalli on taloudellisesti ja toiminnallisesti kestämätön. 
Suurempien seurakuntien muodostaminen tuo säästöjä pitkällä 
aikavälillä, kun toimintoja voidaan suunnitella, toteuttaa ja 
kehittää keskitetymmin. Esitys perustuu sekä seurakuntien 
antamiin lausuntoihin, että hiippakunnan piispan käymiin 
neuvotteluihin seurakunnissa. Esityksen mukainen 
seurakuntauudistus takaa hiippakunnassa sekä sovun että 
sitoutumisen muutokseen. 

   
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee kirkollishallituksen 
päätöksestä.  
 
PÄÄTÖS: Joensuun kirkkoherra Tuomas Järvelin esitti 
seurakunnanneuvoston jäsenille näkemyksensä tulevasta 
uudistuksesta ja uudesta seurakunnasta. 
Seurakunnanneuvoston jäsenet esittivät näkemyksensä 
kappeliseurakunnan perustamisen tärkeydestä Ilomantsissa. 
Kappeliseurakunta korostaa kirkkomme perinnettä ja yhteisön 
jatkuvuutta.  
Päätettiin, että seuraavaksi kokoontuu Joensuun ja Ilomantsin 
seurakunnanneuvostot yhdessä. Kokouspäivämäärästä sopivat 
kirkkoherrat keskenään.  
Päätettiin että huolehditaan yhteisestä, oikeasta ja riittävästä 
viestinnästä.  

 
44§ Valtuuston kokouksen 2/2019 pöytäkirja ja sen päätöksen täytäntöönpano 
    
  Liitteenä 1 

ESITYS: että  
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1. valtuuston 14.4.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirjan §:t 9-22§, 
on tehty virheettömässä järjestyksessä eivätkä mene valtuuston 
toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain vastaisia  
2. että päätökset, 11§-15§ pannaan täytäntöön heti  
3. lähettää 11§ hiippakunnan piispalle ja taloustoimistolle 
3. lähettää 12§, 13§, 15§ asianosaisille. 

 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
45 § Elian kirkon opastusmaksu 
    

 Profeetta Elian kirkon ryhmien opastusmaksu viimeiset 10 
vuotta on ollut 15€. On tullut käytäntö että opastuksen 
yhteydessä Elian kirkon kirkkokuoro laulaa muuttama veisun.  

   
 ESITYS: Ryhmien opastuksen hinta:  
 

35€ ryhmän opastuksesta  
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
46 § Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen  
verotulojen kehitys 
 

Seurakunnanneuvoston kokous 15.1.2019 6§ 
 
Seurakunnan talousarvion mukaan vuoden 2018 verotuloiksi oli 
ennustettu 200 000€. Ennuste perustui veroprosentin korotukseen, 
joka päätettiin vuosi sitten. 

 
Verottaja ennusti lokakuussa 2018, että verotulot olisivat vuonna 197 
982€, noin -1,5 % vähemmän edellisen vuoden verokertymään 
nähden. Joulukuun lopullinen saldo oli 191 458 €. -8,1% edellisen 
vuoden verokertymään nähden. Vuoden 2018 verotulojen 
väheneminen heikensi merkittäväsi seurakunnan kassavirtaa. 
Ensimmäinen lääke tilanteeseen on, että siirrän investointitililtä 
päätilille 15000€, jotta seurakunta voisi hoitaa velvollisuutensa (laskut, 
palkat). Rahasiirto tapahtui 6.1.2019. 

 
ESITYS: Asia tiedoksi seurakunnanneuvostolle ja valtuustolle. 
 
PÄÄTÖS: Asia lähetetään tiedoksi seurakunnanvaltuustolle. 
 
-------------- 
Tammikuun 2019 neuvoston kokouksessa oli esillä seurakunnan 
kassavirran heikkous. Kassavirta oli helmikuussa edelleen 
heikko. Tammikuun verojen määrä oli 19 157€. Kun vähennettiin 
vuoden 2018 verovelka 11659€, seurakunnalle tilitettiin 7497€.  
 
Tammikuussa maksettujen laskujen jälkeen tilillä oli saldoa 
n.2300€. Seuraava verotilitys oli helmikuun lopussa. Käydyn 
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keskustelun taloustoimiston henkilöstön kanssa, siirrettiin 
1.2.2019 investointitililtä 10 000€ seurakunnan maksutilille.  
 
Huhtikuun lopussa kassavirta on edelleen heikko. Verorahaa 
tilitettiin huhtikuussa 14 888,39 euroa. Tilillä oli 26.4 vähän 
päälle 10 000 euroa. Rahat riittäisivät palkkoihin ja laskuihin per 
30.4.2019 (laskuja erääntymässä 12 768,87). Tuleviin laskuihin 
tilille ei kuitenkaan jää paljoa katetta. Annoin lupa 10 000€ 
rahasiirtoa varten. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee asiaa ja päättää 
mahdollisista toimenpiteistä.  
 
PÄÄTÖS: Asia tiedoksi seurakunnanvaltuustolle.  

 
47 § Muut asiat  
  ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita. 
 
48 § Ilmoitusasiat 
 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: 

 
1. Asia: Profeetta Elian kirkon oppaaksi on valittu seuraavat:  

Sofia Arnold, Nikolaos Lampropoulos, Annukka Hattunen ja 
Maria Riikonen. Marjaana Laatikainen päätti Nikolaos 
Lampropouloksen työllistämisestä.  

2. Asia: Hattuvaaran tsasounan oppaaksi on valittu seuraavat:  
Tino Saarelainen ja Milla-Fiia Tahvanainen 

3. Asia: Henkilöstömuutosten takia on tehty tarvittavat 
ilmoitukset työterveyshuollolle.  
    

49 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo. 18.15. 
 
 
    
   Ioannis Lampropoulos    Maire Kärkkäinen 
   puheenjohtaja    sihteeri 
 
    
   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa  7.5.2019 
      
    
   
   Eija Laitila    Marjaana Laatikainen 
   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 keskiviikkona 9.5.2019. Tämän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 22.5.2019. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  
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