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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2019   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   19. kesäkuuta 2019 klo 18 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj. 

Puruskainen Kauko, vpj. 
Laatikainen Marjaana jäsen 
Savinainen Jorma jäsen 
Kärkkäinen Maire jäsen 
Riikka Patrikainen työntekijöiden edustaja 
 

muut kutsutut 
(läsnä olon peruste) Veli Jeskanen valt.pj. 
    
Poissa Laitila Eija     
 
50 § 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. 
 

51 § 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 Jorma Savinainen ja Marjaana 
Laatikainen he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
52§ Ilomantsiin ortodoksisen seurakunnan lausunto kirkollishallituksen päätöksestä 
(9.4.2019) koskien Kuopion ja Karjalan hiippakunnan uudesta seurakunnan jaosta 
 

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 
kappeliseurakunta. Taipaleen ja Nurmeksen seurakunnat 
muodostavat uuden seurakunnan siten, että Nurmeksesta tulee 
Taipaleen kappeliseurakunta. Rautalammin seurakunta liitetään 
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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. 

   
Lausunto pyydetään Helsingin, Lahden, Hämeenlinnan, 
Kuopion, Iisalmen, Rautalammin, Jyväskylän, Saimaan, 
Taipaleen, Nurmeksen, Joensuun ja Ilomantsin seurakunnilta. 
Seurakunnanvaltuustoja pyydetään lausumaan esitetystä 
seurakuntauudistuksesta omalta osaltaan. 

 
Seurakuntia kehotetaan lausunnon laatimiseksi ja 
perustelemiseksi käymään keskustelua muiden esitettyyn 
uuteen seurakuntaan kuuluvien nykyisten seurakuntien kanssa 
ainakin siitä, mitä esitetty muutos tarkoittaa ja miten se olisi 
toteutettavissa seurakuntanne osalta. Tavoitteena tulisi olla se, 
että uudistus voitaisiin viedä läpi sovintoteitse, jolloin 
seurakunnilla olisi paras mahdollisuus itse vaikuttaa 
lopputulokseen ilman, että kirkollishallituksen tarvitsisi käyttää 
päätös- ja ratkaisuvaltaa asiassa. 
 
Seurakuntia pyydetään erityisesti lausumaan seuraavista 
seikoista: 
1. Seurakuntauudistus lähtee ajatuksesta, että kaikki 
seurakunnat ovat keskenään tasavertaisia. Lainsäädännöstä ja 
taloudellisista kysymyksistä johtuen toteuttamismalli on kuitenkin 
OrtL 65 - 68 §:ien mukaisesti sellainen, että muut seurakunnat 
sulautuvat kokonaisuudessaan keskusseurakuntaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki seurakuntanne työntekijät siirtyvät 
vastaanottavan seurakunnan palvelukseen vastaaviin 
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työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin sen mukaisesti 
kuin seurakuntien välillä sovitaan (OrtL 65 §) ja omaisuus 
siirretään kokonaisuudessaan vastaanottavalle seurakunnalle 
(OrtL 67 §). Jos seurakunnat eivät pääse sopimukseen em. 
asioista, niin asian ratkaisee kirkollishallitus. Seurakuntia 
pyydetään lausumaan esitetystä toimintamallista ja sen 
toteuttamisesta. 
2. Lähtökohtaisesti uudistuksen taustalla on ajatus, että muista 
kuin vastaanottavista seurakunnista muodostetaan 
kappeliseurakuntia (OrtKj 15 - 19 §:t). Seurakuntia pyydetään 
ottamaan kantaa kappeliseurakuntakysymykseen ja erityisesti 
siihen, mitä seikkoja tulisi huomioida ohjesäännössä (OrtKj 18 
§), kappelineuvostosta (OrtKj 16 §), testamentilla tai 
lahjoitusvaroin hankitun sekä sellaisen omaisuuden sijaan 
tulleen omaisuuden ja sen tuoton käytöstä (OrtKj 19 §). 
Perusteltua kannanottoa pyydetään myös siihen, miten edellä 
kohdassa yksi mainituista asioista tulisi määrätä ohjesäännössä 
ja mitä kappeliseurakuntaa koskevia ehtoja tulisi mahdollisesti 
ottaa liittymissopimukseen. 
3. Uudistuksessa ovat tarkastelun kohteena seurakuntien nimet 
(OrtKj 108 §). Seurakunnilta pyydetään kannanottoa 
seurakunnan nimeen, kappeliseurakunnan nimeen ja myös 
siihen, voitaisiinko nimitys kappeliseurakunta korvata jollakin 
muulla nimityksellä, esim. alueseurakunta. 
 
Liite 1 Kirkollishallituksen kokouksen pöytäkirja 9.4.2019 
Liite 2 Kirkollishallituksen kirje, lausuntopyyntö 
 
Kirkon asettama selvitysmies Hannu Palsola lähetti kirjeen (Liite 
3) seurakunnille (14.06.2019) liittyen seurakuntauudistus 
hankkeeseen. Selvitysmies Hannu Palsola Joensuun ja 
Ilomantsin liittymisestä totea että ”tämän liitoksen osalta toivon 
nopeaa etenemistä. Ennen lausuntojen määräpäivää minulla ei 
ole edellytyksiä arvioida tilannetta tarkemmin.” 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanneuvosto on lausunut kerran (2.7.2018 42§), ja 
seurakunnanvaltuusto kaksi kertaa (13.11.2017 13§, 27.1.2019 
4§) valmistelussa olevasta hallinnon uudistuksesta.  
 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta toteaa, että kirkollishallitus 
on kuullut seurakuntia riittävästi tässä muutosprosessissa.   
 
Näissä lausunnoissa seurakunnan luottamushenkilöt ovat 
ottaneet kantaa kahden seurakunnan malliin. Kahden 
seurakunnan malli on valmisteltu KP arkkipiispa Leon, KP 
metropoliitta Arsenin, hiippakunnan kirkkoherrojen ja 
luottamushenkilöiden kanssa.  
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Nyt esitetty neljän seurakunnan malli Kuopion ja Karjalan 
hiippakunnassa (1. Joensuu-Ilomantsi, 2. Taipale-Nurmes, 3. 
Jyväskylä-Saimaa ja 4. Kuopio-Iisalmi-Rautalampi) ei turvaa 
taloudellisesti eikä toiminnallisesti hiippakunnan tulevaisuutta 
pitkällä aikavälillä, koska muutokset ovat yksittäisiä ja 
lyhytaikaisia. Toinen huomioon otettava asia on, että esitetty 
muutos kestää vuoteen 2024. Tästä muutoksesta on keskusteltu 
jo kolme vuotta. Kun siihen lisätään vielä viisi vuotta, se 
tarkoittaa kahdeksan vuoden muutosprosessia.  
 
Ei ole järkevää keskustella ja valmistella tulevaa muutosta niin 
pitkään? Se ei ole kustannustehokasta eikä taloudellisesti 
kestävää. Seurakuntalaiset väsyvät jatkuvaan hallinnosta 
puhumiseen ja työntekijät uupuvat prosessiin, joka johtaa vain 
muutoksesta toiseen.  
 
Pohjois-Karjalan väestö- ja veroennusteiden mukaan vuoteen 
2030 seurakuntien jäsenmäärät ja verotulot tulevat jatkamaan 
alenemistaan (Liite 4). Nämä ennusteet edellyttävät pikaisia 
toimia muutosprosessissa. Muutos on tehtävä kahden 
seurakunnan mallin ja kirkollishallituksen esittämän aikataulun 
mukaisesti (1.1.2021). 
  
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta viittaa edelliseen 
lähettämäänsä lausuntoon 27.1.2019, joka sisältää kaikki 
vastaukset myös tässä lausuntopyynnössä esitettyihin 
kysymyksiin. (Liite 5) 
 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta haluaa korostaa alueen 
omaa vakiintunutta kirkollista perinnettä ja puhetapaa uusia 
seurakuntia perustettaessa. Ilomantsin ortodoksisen 
seurakunnan näkemyksen mukaan hallinnollisen seurakunnan 
aluenimenä tulisi olla esim. Pohjois-Karjalan ortodoksinen 
rovastikunta ja vastaavasti Ilomantsin ortodoksinen 
seurakunnan nimenä edelleen Ilomantsin seurakunta.   
 

   PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys seuraavalla lisäyksellä:  
  

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta haluaa korostaa 
maailmanlaajuisen ortodoksisen kirkon vakiintunutta kirkollista 
perinnettä ja tapaa nimetä seurakuntia. Ilomantsin ortodoksisen 
seurakunnan näkemyksen mukaan hallinnollisen seurakunnan 
aluenimenä tulisi olla esim. Pohjois-Karjalan ortodoksinen 
rovastikunta ja vastaavasti Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
nimenä edelleen Ilomantsin ortodoksinen seurakunta. 

 
53 § Kirkkoherran loma 
 

ESITYS: Kirkkoherra on vuosilomalla 25.7.2019.-12.8.2019. 
Jumalanpalvelukset toimittavat isä Raimo Kiiskinen (27.-28.7),  



 

Sivu 5 / 10 

 

5 

isä Vesa Takala (3.-4.8) ja isä Joonas Ratilainen (10.-11.8).  
Hallinnollisena kirkkoherran sijaisena toimii Joensuun 
kirkkoherra. Kanslianhoitajana toimi isä Tommi Kallinen. 
 
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2017 – 31.3.2018 
28 päivää. On käytetty 12 päivää, jäljellä 16 päivää. Nyt 
käytetään 13 päivää. Jäljellä 3 päivää. 
 
KP Metropoliitta Arseni hyväksyy kirkkoherran loma-anomuksen. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.  
Kirkkoherra ja kanttori poistuivat asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 

 
54 § Kanttorin loma  
 

ESITYS: Kanttori on vuosilomalla 25.7.2019.-12.8.2019. 
Sijaisena toimii Päivi Romppanen.  
 
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2017 – 31.3.2018 
21 päivää. On käytetty 7 päivää, jäljellä 14 päivää. Nyt 
käytetään 13 päivää. Jäljellä 1 päivä. 
 
KP Metropoliitta Arseni hyväksyy kanttorin loma-anomuksen. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
Kirkkoherra ja kanttori poistuivat asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi.  

 
55§ Ilomantsin museosäätiön ilmoitus Viljamakasiini kunnostustyöstä 
 

Museosäätiö on saanut Viljamakasiinin kunnostukseen rahaa 
museovirastolta. Museosäätiö uusii tänä kesänä nurkkalaudat ja 
helmalaudat, korjata ulkovuoria ja maalata rakennus. Tarkoitus 
on poistaa maata kivijalan vierestä rakennuksen koilliskulmalta 
noin 10 neliön alalta. Museosäätiö on saanut luvan muuttama 
metrin poistamisesta kunnan tontista (vuokralaisen Martti 
Jeskasen) tontille.  

 
Maata poistettaessa joutuvat ottamaan pois vanhan rajapyykin. 
Siihen kohtaan pitäisi laittaa uusi rajapyykki ja se on 
maanmittauslaitoksen asia ja siitä koitunee kustannuksia. 
Museosäätiö tiedusteli asia seurakunnalta. 
 
Viljamakasiinin tontin on seurakunnan ja museosäätiö on 
vuokrannut seurakunnalta.  
 
ESITYS: Kirkkoherra sopii puhelimitse 27.5.2019 museojohtajan 
Ulla Vartiaisen kanssa että Ilomantsin museosäätiö maksaa 
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rajapyykin uudistamisesta koska kyseinen työ on heidän 
aiheuttama.  
Asia tiedoksi seurakunnanneuvostolle.  
 
PÄÄTÖS: Asia tiedoksi. 

 
56§ Kokonniemen kalmiston raivaustyöt 
 

Kokonniemen kalmisto on metsittynyt. Vuoden 2019 oli varattu 
määräraha sen raivaamisesta. Kirkkoherra keskusteli asiasta 
seurakunnan metsien hoitavan yrityksen Tornator oyj:n kanssa. 
Kirkkoherra, suunnitteluasiatuntija Henna Honkanen Tornator 
oyj:sta ja kiinteistölautakunnan metsävastaava Pertti Jeskanen 
tekivät alustavat katselmuksen kalmistossa 10.5.2019. 
Tapaamisessa keskustelimme työsisällöstä.  
Kesäkuun 19.6 teimme toisen katselmuksen johon osallistui 
kirkkoherra, Henna Honkanen, metsuri Kauko Rautanen, 
Marjaana Laatikainen, Veli Jeskanen ja Maire Kärkkäinen.  
 
ESITYS: Keskustelemme Kokonniemen työsuunnitelmasta ja 
teemme tarvittavat päätökset.  
 
PÄÄTÖS: Päätettiin että tänä kesänä metsuri Kauko Rautanen 
raivaa kalmiston portin, sekä Makaroffien ja Pyhä Johannes 
Sonkajarantalaisen hautojen ympäristöä. Henna Honkanen 
valmistelee koko kalmiston raivaussuunnitelman. Seurakunta 
hakee avustusta museovirastolla kalmiston raivausta varten 
syksyllä 2019. Toteutetaan keväällä-kesällä 2020. 
Talousarvioon 2020 varataan 2000 € omaa rahoitusta. 

 
57§ Talousseuranta 4/2019 
 
  ESITYS: Liite 6 
   
  PÄÄTÖS: Tiedoksi. 
 
58 § Keskusrahaston kannettavat maksut 

 
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 38 §:n, kirkon 
kirkkojärjestyksen 53 §:n ja kirkollishallituksen 14.3.2019 
lähettämään viestiin 31/221/2019 antamanne ilmoituksen 
perusteella ovat seurakuntanne maksut keskusrahastolle 
vuonna 2019 yhteensä 37 062€.  
 
ESITYS: tiedoksi 
 
PÄÄTÖS: Tiedoksi. 

 
59§ Kirkollishallituksen lupapyyntö seurakuntien talousasioiden käytöstä  
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Seurakuntakentän muutoksen valmistelua varten palvelukeskus 
on laajentanut sopimustaan PwC-asiantuntija organisaation 
kanssa. Heidän kanssaan selvitetään yhdistymiseen liittyvät 
verokysymykset ja etsitään niihin taloudellisinta ratkaisua. 
Lisäksi kirkollishallitus on asettanut kirkolliskokouksen 
päätöksen nojalla taloustyöryhmän. 

  
Palvelukeskus tarvitsee seurakunnilta erillisen luvan käyttää 
pääkirja, reskontra ja tase-erittelytietoja edellä mainittuja 
selvityksiä varten. 
 
Kirkkoherra myönsi sähköpostitse (3.6.2019) luvan 
kirkollishallitukselle käyttää seurakunnan pääkirja, reskontra ja 
tase-erittelyjä.   
 
ESITYS: Tiedoksi.  
 
PÄÄTÖS: Tiedoksi. 

 
60§ Metsägroupin metsäverkko – käyttöoikeudet 
   

Ilomantsin ortodoksisella seurakunnalla on metsäliiton 
osakkeita. Metsägroupilla on metsäverkko-palvelu, josta voisi 
saada korkotodistuksen ja hoitaa muita asioita.  
 
ESITYS: Ortodoksisen kirkon lain 47§ mukaan seurakunnan 
nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla. Valtuutetaan kirkkoherra 
Ioannis Lampropoulosta käyttämään metsäverkko-palvelua. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 

 
61§ Seurakunnan tiedustelu Stanley Security:lle Elian kirkossa tekemästä urakasta 
vuonna 2018 
 

Stanley security on asentanut toukokuussa 2018 Ilomantsin 
Profeetta Elian kirkon ullakolle kymmenen uutta 
paloilmoitinilmaisinta. On tullut ilmi, että kylmään ullakkotilaan 
asennetut optiset osoitteelliset savuilmaisimet eivät ole 
soveltuvia ulkokäyttöön ja näin ollen erheellisten ilmoitusten 
mahdollisuus kasvaa suureksi. 
 
Kirkkoherra lähetti sähköpostin asiasta Stanley security:lle ja 
pyysi selvityksen.  
 
ESITYS: Asia hoitavat kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja 
kiinteistölautakunnan jäsen ja valtuuston puheenjohtaja Veli 
Jeskanen. 
 
PÄÄTÖS: Tiedoksi että paloilmoitinilmaisin järjestelmä on 
asiamukainen ja kunnossa.  
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62 § Muut asiat  
  ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita. 
 

1. Seurakunnanneuvoston seuraava kokous on ti 27.8 klo 17.   
63 § Ilmoitusasiat 
 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: 

 
1. Asia: Patriarkka Bartolomeos on hyväksynyt Suomen 

ortodoksisen kirkon piispankokouksen päätöstä muuttaa 
pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes Ilomantsilaisen nimi  
Johannes Sonkajarantalaiseksi. Juhlat pidetään 12.-13.7 
Sonkajarannassa. 

2. Asia: Pötönkankaan hautausmaan portti ja levennetty ja 
liittymä paranneltu. 

3. Asia: Kirkkoherra allekirjoitti PKS:n kanssa johtoalueen 
käyttöoikeussopimus. Johdonomistaja on maksanut 
seurakunnalle korvausta 263,20€. LIITE 7 

4. Asia: Valtioneuvoston päätös PKS Sähkösiirto Oy:n 
hakemuksen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuutta 1977 
annetussa laissa (603/1977, lunastuslaki) tarkoitettu 
lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa (Palojärvi-Ilomantsi).  

5. Metsästysvuokrasopimus uusittiin vuoteen 2023 asti. Vuokra 
7,16€/v. 
 
Tiedoksi. 
    

64 § Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo. 19.38 
 
 
    
   Ioannis Lampropoulos    Maire Kärkkäinen 
   puheenjohtaja    sihteeri 
 
    
   Kauko Puruskainen, pj. 
   53§, 54§  
  
   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa  20.6.2019 
        
   
   Jorma Savinainen   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 
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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 perjantaina 21.6.2019. Tämän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään perjantaina 5.7.2019. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  
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