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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019   
SEURAKUNNAN VALTUUSTO  
 
Valtuuston III ylimääräinen kokous 
 
Aika   Sunnuntaina 29.9.2019 klo 16-16.35 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   Jeskanen Veli pj. 

isä Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra 
Karhapää Lea  
Lostedt Yngve  
Martiskainen Teuvo 

   Paukkonen Natalia 
Puruskainen Oiva 

 
Poissa   Riikonen Juha, I vpj. 
 Kyykallio Iiris, II vpj. 

Ikonen Eeva 
  
 
30 § 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. 

 
31 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
 

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.  
 
PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin yksimielisesti Ioannis 
Lampropoulos. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
valittiin yksimielisesti Natalia Paukkonen ja Oiva Puruskainen. 

 
32 § Liittymisneuvottelut Joensuun seurakunnan kanssa 

 
Seurakunnanneuvoston kokous 7.5.2019 43§  
 
Kirkollishallitus kokouksessa 9.4.2019 päätti KP metropoliitta Arsenin 
esityksestä, että jatkaa valmistelua seuraavasti: Joensuun ja 
Ilomantsin seurakunnat muodostavat uuden seurakunnan niin, että 
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Ilomantsista tulee Joensuun 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 lyhemmälläkin 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.  
 

   --------------- 
   Seurakunnanneuvoston kokous 27.8.2019 68§  
   Selvitysmiehen Hannu Palsola kirje seurakunnille liite 6 ja liite 7 
    

Joensuun ja Ilomantsin puheenjohtajistot (kirkkoherrat, valtuustojen 
puheenjohtajat ja neuvostojen varapuheenjohtajat) kokoontuivat KP 
metropoliitta Arsenin johdolla Joensuussa 15.8.2019 keskustelemaan 
muutoksesta askelista ja yhteisestä linjasta.  
 
Liitteenä 8 keskustelun sisältö ja mahdollinen aikataulu. 

 
Seuraava kertaa puheenjohtajisto kokoontuu ke 18.9 Ilomantsissa.  
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ESITYS: Seurakuntaneuvosto käsittelee muutosprosessia ja tekee 
tarvittavat esitykset seurakunnanvaltuustolle tiistaina 10.9 pidetyssä 
kokouksessa.  
 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi.   

--------- 
 
ESITYS:  
Seurakunnanneuvoston kokous 10.9.2019 77 § 
 
Kirkollishallitus käsittelee seurakuntauudistuksen lopputulosta 
8.10.2019 pidettävässä istunnossa. 
 
Ortodoksisen kirkon lain 56§ mukaan seurakuntavaltuusto 
käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Kirkkojärjestyksen 87§ kohta 
7 seurakunnanvaltuusto tekee esityksiä ja antaa lausuntoja 
seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta tai 
uuden seurakunnan perustamisesta; ja kohta 8 tekee esityksiä 
ja antaa lausuntoja kappeliseurakunnan perustamisesta, 
jakamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta; 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle 
yhdistymisneuvottelujen aloittamista Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan kanssa. Uusi seurakunta aloittaisi toimintansa 
1.1.2021. Ilomantsin ortodoksisesta seurakunnasta 
muodostetaan kappeliseurakunta, jonka rajat sovitaan uuden 
seurakunnan muodostamisen yhteydessä.  
Joensuun ja Ilomantsin seurakunnanneuvostot neuvottelevat 
yhdistymissopimuksen, jonka seurakunnanvaltuustot käsittelevät 
yhteisessä kokouksessa 10.12.2019. Kirkollishallitus 
päätöksellään vahvistaa seurakuntamuutoksen sopimuksen 
perusteella. 
Seurakuntien edustajina neuvotteluissa toimivat kirkkoherrat, 
seurakunnanvaltuuston puheenjohtajat ja 
seurakunnanneuvoston varapuheenjohtajat. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys.  
 
--------- 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin seurakunnanneuvoston esitys.  

 
33§ Ilomantsiin ortodoksisen seurakunnan lausunto kiinteistötyöryhmän raportista  
 
   Neuvoston kokous 27.8.2019 77§ 
 

Vuoden 2017 kirkolliskokous päätti, että kirkollishallitus asettaa 
ensimmäisessä kokouksessaan 2018 työryhmän laatimaan 
kiinteistösuunnitelman niistä rakennuksista, joita tullaan jatkossa 
ylläpitämään kirkon rahoituksella seurakuntalaisten palvelussa. 
Kirkolliskokous on asettanut tavoitteeksi, että kiinteistöjen määrän 
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tulee olla nykyistä määrää merkittävästi pienempi. Käyttöön jääville 
kiinteistöille tehdään tarvittavat pitkän aikavälin hoito- ja 
korjaussuunnitelmat, joihin sisältyvät niitä koskevat 
rahoitussuunnitelmat. 
Kiinteistöjen hoitoa ja ylläpitoa varten kaikissa seurakunnissa otetaan 
käyttöön yhteinen kiinteistönhoitojärjestelmä. Suunnitelman tulee 
sisältää myös radikaali esitys toimista, joilla kiinteistövastuut muiden 
kiinteistöjen osalta poistuvat kirkolta ja seurakunnilta. 
 
Tätä suunnitelmatyötä varten kirkollishallitus on perustanut työryhmän. 
Työryhmän raportti tuodaan kirkolliskokouksen käsiteltäväksi 
lausuntokierroksen jälkeen. 
 
Työryhmä on esittänyt raportissaan hallinnollisista kohteista 
luopumista. Tämä tarkoittaa seurakuntatalojen ja hallinnollisten 
keskusten osalta siirtymistä omistamisesta vuokraamiseen. Työryhmä 
esittää myös seurakuntien kiinteistönpidon siirtämistä 
palvelukeskukseen. Työryhmä esittää palvelusopimuksen laatimista 
siten, että se astuisi voimaan 2021 vuoden alusta alkaen. 
 
Työryhmä esittää rakennuskantaan merkittävää leikkausta 
tarkastelujaksolla 10-20 vuotta. Raportin liitteenä olevassa 
kiinteistötietotaulukossa on sarakkeessa A esitetty kirkon varoin 
ylläpidettävät rakennukset. Samassa taulukossa on esitetty 
toimenpidekategoriat rakennuksittain. Kategorian 4 rakennuksista 
pyritään luopumaan mahdollisimman pikaisesti. Kategorian 3 
rakennuksista laaditaan esityksen mukaiset selvitykset 
tarkastelujakson aikana. 
 
Lausunto pyydetään kaikilta ortodoksisen kirkon seurakunnilta sekä 
Lintulan ja Valamon luostariseurakunnilta. 
Seurakunnanneuvostoja pyydetään lausumaan esitetystä 
kiinteistötyöryhmän raportista vain omalta osaltaan. 
Seurakuntia kehotetaan lausunnon laatimiseksi ja perustelemiseksi 
käymään avointa keskustelua muiden esitettyyn uuteen seurakuntaan 
kuuluvien nykyisten seurakuntien kanssa ainakin siitä, mitä työryhmän 
esitys tarkoittaa, millaisia huomioita siitä tehdään ja miten esitys olisi 
toteutettavissa seurakuntanne osalta. 
Seurakuntia pyydetään erityisesti lausumaan seuraavista seikoista: 
 
1. Kiinteistötietotaulukon A-sarakkeessa rastilla merkityn kirkon 
rahoituksella ylläpidettävän 72 rakennuksen rakennuskannan 
teknisten- ja hallinnollisten palvelujen keskittämisestä 
palvelukeskuksen kiinteistötoimelle. Seurakuntia pyydetään 
lausumaan esitetystä toimintamallista ja sen toteuttamisesta. 
 
2. Kiinteistötietotaulukon osalta tietojen oikeellisuudesta sekä 
toimenpide-esityksistä rakennuksittain eriteltyinä niiden rakennusten 
osalta, joihin seurakunta haluaa esittää huomioitaan. Kaikki 
toimenpide-ehdotuksiin liittyvät huomiot tulee perustella huolellisesti 
sekä tarkastella seurakunnan toiminnan kannalta kestävästi. 
 
3. Kiinteistötyöryhmän raportista 
 
Liite 1 Kiinteistötyöryhmän raportti  
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Liite 2 Kuulemispyyntö seurakunnille 
Liite 3 Kirkollishallituksen päätöksen toimituskirja  
Liite 4 Kiinteistötaulukko Joensuun ja Ilomantsin osalta  
 
Kirkkoherra valmisteli lausuntoluonnoksen yhdessä valt. pj. ja 
kiinteistölautakunnan Veli Jeskasen, valtuusto jäsenen Lea 
Karhapään ja seurakuntalaisen FT Laura Jetsun. Työryhmä kokoontui 
asiasta 1.7. 
  
ESITYS:  
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta toteaa kiitollisena, että Suomen 
ortodoksinen kirkko ottaa kantaakseen kiinteistövastuun Ilomantsin 
Pyhän Profeetta Elian kirkon ja Hattuvaaran tsasounan osalta. 
Molemmat pyhäköt ovat kulttuurihistoriallisin perustein suojeltuja 
rakennuksia ja niihin kohdistuvat korjaukset ja muut 
ylläpitotoimenpiteet saanevat näin ollen kirkon taloudellista tukea.  
 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta on korjannut ja täydentänyt 
lausuntoon seurakunnan rakennusten osalta raportista puuttuneet 
tiedot.  
 
Seurakunta esittää, että Mutalahden tsasounasta ei luovuta vaan se 
siirretään toimenpidekategoriaan 2, vaikka alue jäsenmäärältään 
onkin kategoriassa 4. Mutalahden tsasounan ympärillä asuva yhteisö 
on kantanut ja edelleen kantaa rukoushuoneen hoitovastuun.  
 
Seurakunta esittää, että Huhuksen tsasounasta ei luovuta tässä 
vaiheessa vaan se siirretään toimenpidekategoriaan 3. Keväällä 2018 
seurakunta on käynyt neuvotteluja Martiskaisten sukuseuran kanssa 
tsasounan luovuttamisesta sukuseuralle (seurakunnanneuvosto 
13.3.2018 18§).  
 
Lisähuomautuksena molempiin edellisiin todetaan, että edellä 
mainittujen kahden tsasounan purkamiskustannukset olisivat 
moninkertaiset verrattuna siihen, että molemmat kiinteistöt ovat 
seurakunnan omistuksessa seuraavat 10 vuotta.  
 
Sonkajan tsasounan osalta seurakunta ei esitä muutoksia. 
Seurakunnanneuvosto haluaa tuoda kiinteistötyöryhmälle tiedoksi, 
että seurakunta on keskustellut Sonkajan kylätoimikunnan kanssa 
syksyllä 2017 tsasounan siirtämisestä toimikunnan omistukseen. 
Sonkajan kylätoimikunta kokouksessaan 28.9.2017 päätti, ettei 
omistussiirto ole mahdollinen. Keskustelujen tuloksena Sonkajan 
kylätoimikunta isännöitsijän johdolla keräsi varoja tsasounan katon 
uusimiseen. Kylätoimikunta osallistuu muutenkin tsasounan ylläpitoon 
pitämällä huolta rakennuksen kunnosta. 
Edellä olevien tietojen mukaisesti seurakunta on koettanut löytää 
uusia mahdollisuuksia pyhäkköjen omistukseen ja niiden ylläpidon 
rahoitukseen.  
 
Tavoite vähentää kiinteistöjen määrä kirkkokunnassa 280:sta 72:een 
on erittäin kunnianhimoinen. Tehtävät päätökset eivät saisi johtaa 
seurakuntalaisten turhautumiseen ja siihen kokemukseen, että he ovat 
rasite kirkolle ja sen taloudelle. Raportin esittämä muutos on varsin 
suuri ja tulee väistämättä aiheuttamaan pahaa mieltä ja jopa 
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katkeruutta seurakuntalaisten keskuudessa. Joku joutunee 
vastaamaan kirkon jäsenille kysymykseen, miksi juuri meidän 
pyhäkkömme hävitetään ja jotain toista ei, vaikka jäsenmäärä 
vähenee kaikkialla.  
 
Raportissa ilmenee vastakkaisasettelua harvaanasutun maaseudun ja 
kaupunkien välillä. Maaseudulla vapaaehtoisuus ja talkoohengessä 
tehtävät kiinteistöjen korjaustyöt ovat vielä mahdollisia ja 
tavanomaisia. Maaseudun kylissä oma rukoushuone tai tsasouna on 
edelleen kylien hengellisen elämän tukipylväs. 
 
Lausunto kokonaisuudessaan Liite 5 
 

   PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
   ----------- 
   Liite 1 Seurakunnanneuvoston lausunto   
 

ESITYS: Tiedoksi 
    

PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi. 
 

34§ Kanttorin opintovapaasijaisuus 
 
   Seurakunnanneuvoston kokous 27.8.2019 69§  
 

Kanttori Riikka Patrikainen on tehnyt tohtoriopintoja Itä-Suomen 
yliopistossa vuodesta 2015. Kanttori tekee tutkimustyötä tällä hetkellä 
työn ohella. Opintojen etenemiseksi kanttori anoo 
seurakuntaneuvostolta kuukauden opintovapaata  
(1.11.-30.11.2019). Liite 9. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee ja päättää opintovapaan 
myöntämisestä.  
 
PÄÄTÖS: Kanttorille myönnettiin yhden kuukauden (1.11.-30.11.2019) 
opintovapaa. 
 
Kirkkoherra ja kanttori poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi. 

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

Seurakunnanneuvosto kokouksessaan 27.8.2019 69§ on päättänyt 
myöntää seurakunnan kanttorille opintovapaan ajalle 1.-30.11.2019. 
KJ 63§ kohdan 7 mukaan " Piispan tehtävänä on huolehtia 
kirkkoherran, papin, diakonin ja kanttorin tehtävien väliaikaisesta 
hoitamisesta”.     
  
KJ 94§ kohdan 6 mukaan seurakunnanneuvosto tekee työntekijöiden 
työsopimukset sekä huolehtii muiden kuin papin, diakonin ja kanttorin 
tehtävien hoitamisesta. 
  
Kirkkoherra on keskustelut KP Kuopion ja Karjalan hiippakunnan 
metropoliitta Arsenin kanssa sijaisuudesta.  
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ESITYS: 
Seurakunnanneuvosto esittää KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta 
Arsenille nimitettäväksi Ilomantsin kanttorin toimen 
opintovapaasijaisuuden ajalle 1.-30.11.2019 Päivi Romppasta.  
 
Kanttorin sijaisen tehtäviin kuuluu myös osallistuminen toimisto-, lapsi-
, nuoriso-ja diakoniatyöhön. 
 
Sijaisuusperuste on opintovapaa. Palkkaus määräytyy ortodoksisen 
kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu 
vaativuusryhmään III.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. 
Kirkkoherra ja kanttori poistuivat asiankäsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi.  
 
--------- 
ESITYS: Tiedoksi 
 
PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi. 

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

Seurakunnanneuvosto saattaa tiedoksi seurakunnanvaltuustolle 
seuraavat asiat: 
 

Asia 1 Kirkkoherra ja kanttori lomalla 21.-25.10.2019  
 

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

  PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita 
 
37 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35. 
 
 
 
Veli Jeskanen       Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja       sihteeri 
 
Pöytäkirjan tarkastus: 
 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
kulun mukaiseksi. 
 
 
 
 
 

Natalia Paukkonen                                      Oiva Puruskainen 
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 maanantaina 30.9.2019. Tämän 
seurakunnan valtuuston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se 
on perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 14.10.2019. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1 

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