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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2019   
SEURAKUNNAN VALTUUSTO  
 
Valtuuston II sääntömääräinen kokous 
 
Aika   sunnuntaina 10. marraskuuta 2019 klo 18 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17  
 
Läsnä   Jeskanen Veli pj. 

isä Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra 
Kyykallio Iiris, II vpj. 
Ikonen Eeva 
Karhapää Lea  
Lostedt Yngve  
Martiskainen Teuvo 

   Paukkonen Natalia 
Puruskainen Oiva 

Muut kutsutut 
(läsnäolon peruste)  
 
Poissa   Riikonen Juha, I vpj.  
 
37 § 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. 

 
38 § 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 Teuvo Martiskainen ja Yngve Lostedt.  

 
39 § Talousarvio ja siihen liittyvät asiat 
 

ESITYS: 
Seurakunnanneuvoston kokous 8.10.2019 87§ 



 

Sivu 2 / 8 

 

2 

 a) Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toimintasuunnitelma 
2020–2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021. Liite 1 
 
Vuosien 2020–2021 talousarviot jatkavat aikaisempien vuosien 
taloudellista tilannetta riippumatta siitä että seurakunta on 
vähentänyt henkilöstöä. Vuonna 2020 – 63 682 € ja vuonna 
2020 – 81 365 €. Investointi vuonna 2020 nostaa alijäämää vielä 
suuremmaksi. Seurakunta rahoittaa investoinnin säästövaroilla.  
Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. 
Verotulot ovat resurssi, jonka mukaan seurakunnan pitää kattaa 
perustoimintansa. Verokertymä on laskenut 200 000 eurosta 
190 000 euroon ja suunta on laskeva. Seurakunnan 
tuloveroprosentti on 2 %. Jäsenmäärän lasku vaikuttaa 
suoranaisesti verokertymään. Paikkakunnan alhainen tulotaso 
vaikuttaa suoranaisesti veropohjan kehittymiseen. 
 
Seurakunnan toimintakulut ovat pienentyneet 
henkilöstövähennysten takia. Vuodelle 2020 ja 2021 on 
suunniteltu huoltokorjauksia seurakunnan kiinteistöihin, 
metsähoitotöitä Kokonniemen kalmistossa ja Pötönkankaan 
hautausmaalla. Keskusrahastomaksut ovat myös vuonna 2020 
korkeat. Seurakunta maksaa vuonna 2019 saamistaan 
metsätuloista (70%:sta) 11,5 % keskusrahastomaksua.  
 
Suuret menokohdat talousarviossa ovat kiinteistöhoito, palkat ja 
keskusrahastomaksut. Henkilöstö- ja kiinteistövähennykset 
vaikuttivat menokohtien laskuun. 
 

 
 
Käytännön seurakuntatyön taloudellisena perustana ovat 
seurakunnan saamat verotulot, pääomatulot ja avustukset. 
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Pääomatuloilla tarkoitetaan metsän myynnistä sekä tilavuokrista 
saatavia tuloja. 
 

 
 
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 muodostaa kappeliseurakunnan vuodesta 2021 

alkaen uuden Joensuun seurakunnan alla. Ilomantsin 
ortodoksinen kappeliseura-kunta vastaa alueeltaan Ilomantsin 
ortodoksista seurakuntaa. 

B. Papin ja kanttorin toimialue ja toimenkuvat määräytyvät YT-
neuvotteluissa, jotka pidetään keväällä 2021. 

C. Seurakunnan henkilökunnan osaamista käytetään koko 
seurakunnan ja kirkon palvelemiseksi (taloushallinto, 
kreikankielen taito).  

D. Seurakunta etsii rahoituskanavia, jotta se voisi kustantaa 
kulttuurihistoriallisen 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. Jatketaan neuvotteluja Martiskaisten sukuseuran tai muiden 
tahojen kanssa Huhuksen tsasounan omistuksesta.  

C. Osallistetaan seurakuntalaisia tsasounien korjaushankkeissa. 
D. Investointitiliä käytetään ensisijaisesti seurakunnan 

kiinteistötoimen tarpeiden hoitamiseen. Vuonna 2020 
seurakunnanneuvosto voi käyttää varoja toimintamenojen 
kattamiseksi ja seurakunnanneuvosto antaa seura-
kunnanvaltuustolle selvityksen investointitilin käytöstä. 

 
b) talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020-2021. 
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c) Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020.  
    ESITYS: Veroprosentti vuodelle 2020 on 2%.  
 
PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto esittää 
seurakunnanvaltuustolle  
a, b) taloussuunnitelma 2020-2021 ja toimintasuunnitelma 2020-
2022 hyväksytään. 
c) veroprosentin pitämistä ennallaan 2%. 
 
Luettiin Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävien hoitajan KS 
piispa Arsenin lausunto Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021. Liite 2 

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

Liite 1 taloussuunnitelma 2020-2021 ja toimintasuunnitelma 
2020-2022  
Liite 2 Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenin lausunto  

 
PÄÄTÖS: Luettiin Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenin 
lausunto. 
Hyväksyttiin a ja b, taloussuunnitelma 2020-2021 ja 
toimintasuunnitelma 2020-2022 ja c, hyväksyttiin veroprosentiksi 
entisen mukaan 2%. 

 
40 § Paula ja Heikki Puolakanaho tarjous Huhuksen tsasounalta 
 

ESITYS:  
Seurakunnanneuvoston kokous 8.10.2019 92§ 
Paula Puolakanaho ja Heikki Puolakanaho ovat tehneet 5 000€ 
kirjallisen ostotarjouksen Huhuksen tsasounasta. Hänen 
tavoitteensa on, että tsasouna saisi jäädä sellaiseen ulkoasuun 
missä se on ollutkin, koska se on myös hänen suvulleen 
historiallisesti arvokas. 
 
Liitteenä 7 ostotarjous 

 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunnanneuvosto esittää 
seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ehdollisen 
myyntipäätöksen kiinteistökaupasta, jonka kohteena on 
Huhuksen tsasouna 146-432-28-25 kirkkola, pinta-ala 2000 m2. 

 
Ostajana on Paula Puolakanaho ja Heikki Puolakanaho. 
Kauppahinta 5 000 euroa. 
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto 
valtuuttaa kirkkoherra Ioannis Lampropouloksen valmistelemaan 
ja allekirjoittamaan ehdollisen kauppakirjan. 
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Ehdot:  
- Tsasounan ikonit eivät kuuluu kauppaan. Seurakunta tallettaa 
ikonit tsasounalla ja vakuuttaa ne.  
- Seurakunnanvaltuusto alistaa päätöksen kirkollishallituksen 
vahvistettavaksi ennen kuin kiinteistökauppa voidaan panna 
täytäntöön (L 985 § 98). 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
--------------- 
Liite 3 Ostotarjous 
Liite 4 Kauppakirja  
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti esitys. 
 

41§ Siklatilat oy lähettämä kirjelmä seurakunnalle  
 

ESITYS:  
Seurakunnanneuvoston kokous 8.10.2019 96§  
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan Attendo Oy:lle myymältä 
tontilta (146-406-3-83), jonka Siklatilat Oy on edelleen ostanut 
Attendo Oy:ltä, on löytynyt pilaantuneita maa-aineksia. 
Pilaantuneet maa-ainekset on jouduttu käsittelemään 
jätteenkäsittelylaitoksella.  
 
Raportti pilaantuneiden maa-ainesten kunnostuksesta liite 8 ja 
lasku liite 9. 
 
Asia tiedotti seurakunnalle Sampo Nylander projektipäällikkö, 
hoiva- ja päiväkodit, Siklatilat Oy:sta sähköpostilla 8.10.2019 
Liite 10. 
 
Tästä aiheutuneet kustannukset kuuluvat kauppakirjan mukaan 
haitan aiheuttajalle, tässä tapauksessa Ilomantsin ortodoksiselle 
seurakunnalle.  
 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta ja Attendo Oy allekirjoittivat 
kauppakirjan 20.4.2019. Kauppakirjan kohta kahdeksan mukaan 
Mahdollisesta maaperän pilaantumisesta vastaa pilaantumisen 
lainsäädännön mukaisesti aiheuttaja. 
 
ESITYS:  
 
1. Asia päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn kiireellisenä. 
2. Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle 

20 629,93€ määrärahan lisäystä lasku vuoden 2019 
talousarvioon.  

3. Seurakunta hakee avustusta öljytorjuntarahastosta.  
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PÄÄTÖS:  Seurakunnanneuvosto päätti 
 
1. Ottaa asian yksimielisesti kiireellisenä käsittelyyn, 
2. esittää seurakunnanvaltuustolle 20 629,93€ määrärahan 

lisäystä laskun maksamista varten vuoden 2019 
talousarvioon,  

3. seurakunta hakee avustusta öljytorjuntarahastosta.  
 

  ------------- 
Liite 5 Raportti pilaantuneiden maa-ainesten kunnostuksesta 
Liite 6 Lasku  

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin neuvoston esitys.  
 
42 § Verottajan kirje seurakunnille 
    
   ESITYS:  
   Seurakunnanneuvoston kokous 8.10.2019 90§  
 

Verohallinnolle on tänä vuonna kertynyt henkilöasiakkailta 
pidätettyjä ennakonpidätyksiä ennustettua vähemmän. Tämän 
vuoksi myös veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät 
ovat jääneet ennusteita pienemmäksi. Ennakonpidätysten 
odotettua pienemmän kertymän on yleisesti oletettu johtuvat 
vuoden 2019 alusta muuttuneesta ilmoittamismenettelystä ja 
tulorekisterin käyttöönotosta. 
 
Liite 5 verottajan kirje kokonaisuudessaan 
 
Suomen ortodoksinen kirkko on tiedottanut 27.9.2019 asiasta 
nettisivuilla seuraavasti:  
Verohallinnon selvitysten perusteella merkittävin syy 
ennakonpidätysten kertymiseen alkuvuonna ennustettua 
pienempänä näyttää liittyvän vuoden 2019 alussa voimaan 
tulleisiin ennakonpidätysmenettelyn muutoksiin. Verohallinto 
pahoittelee, että näiden muutosten vaikutusta 
ennakonpidätysten kertymiseen ei ole onnistuttu ennakoimaan 
verohallinnon suunnittelussa. 
 
Asian selvittelyn yhteydessä verohallinnossa ei ole löydetty 
viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvät henkilöasiakkaiden 
tuloverot ja niistä veronsaajille tilitettävät määrät tulisivat 
kokonaisuudessaan olemaan ennustettua pienemmät. 
Alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten odotetaan 
palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja 
vuoden 2020 aikana. 
 
Seurakuntia kehotetaan seuraamaan rahatilannettaan erityisen 
tarkasti loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. 
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ESITYS: Tiedoksi 
 
PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi. 
 
-------------- 
 
Liite 7 verottajan kirje kokonaisuudessaan 
 
PÄÄTÖS: Tiedoksi. 

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

Seurakunnanneuvosto saattaa tiedoksi seurakunnanvaltuustolle 
seuraavat: 
 
Asia 1 Tiedoksi investointisuunnitelma 2020-2024 liite 8 

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

 
45 § Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04. 
 
 
 
Veli Jeskanen       Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja       sihteeri 
 
Pöytäkirjan tarkastus: 
 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
kulun mukaiseksi. 
 
 
 

 
Teuvo Martiskainen                                      Yngve Lostedt 
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, 
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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. 

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. 

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maanantaina 11.11.2019. Tämän 
seurakunnan valtuuston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se 
on perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 25.11.2019. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1 

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