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JOENSUUN JA ILOMANTSIN SEURAKUNTIEN VÄLINEN LIITTYMISSOPIMUS  

 

1 OSAPUOLET 

1.1 Joensuun ortodoksinen seurakunta, y-tunnus (0168203-1), "Vastaanottava 

seurakunta" 

1.2 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta, y-tunnus (0242663-8), "Liittyvä seurakunta" 

Jäljempänä nämä yhdessä muodostavat uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan. 

Ilomantsin ortodoksisesta seurakunnasta tulee kappeliseurakunta, jonka rajat määrätään 

kappeliseurakunnan ohjesäännössä. 

2 TAUSTA JA TARKOITUS 

Tämän liittymissopimuksen taustalla on kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen ja 

piispainkokouksen marraskuussa 2018 tekemät päätökset seurakuntauudistuksen 

käynnistämisestä, josta on 14.12.2018 toimitettu kaikille seurakunnille kuulemispyyntö 

sekä kirkollishallituksen 9.4.2019 tekemä päätös seurakuntauudistuksesta. [Liite 1: 

Kirkollishallituksen päätös 9.4.2019] 

Kuulemispyynnön, kirkollishallituksen seurakuntauudistusta koskevan päätöksen ja sen 

jälkeen tehtyjen selvitysten ja muiden asian vaatimien toimenpiteiden perusteella 

Joensuun ja Ilomantsin ortodoksiset seurakunnat ovat neuvotelleet tämän 

liittymissopimuksen.   

Liittymissopimuksella sovitaan seurakuntien liittymisestä ja siitä, että seurakunnat tekevät 

kirkollishallitukselle aloitteen siitä, että uuteen seurakuntaan perustetaan Ilomantsin 

ortodoksinen kappeliseurakunta. Kappeliseurakunnalle laaditaan tämän sopimuksen 

kohdassa 7 mainittu ohjesääntö [Liite 2: Ilomanstin ortodoksisen kappeliseurakunnan 

ohjesääntö], joka esitetään Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan vahvistettavaksi. 

Seurakuntien muodostama laajentunut uusi seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021, eli 

muutos astuu kirkollishallituksen 9.4.2019 tekemän päätöksen mukaisesti voimaan 

kyseisenä ajankohtana. Uudesta seurakunnasta käytetään kirkollishallituksen 9.4.2019 

tekemän päätöksen mukaisesti 1.1.2021 alkaen nimeä Joensuun ortodoksinen 

seurakunta ja Ilomantsista Ilomantsin ortodoksinen kappeliseurakunta. 

Seurakuntauudistuksen tavoitteena on, että kaikki uuden seurakunnan alueet tulevat 

kohdelluksi yhdenvertaisina, kuitenkin ottaen oikeudenmukaisesti huomioon alueelliset 

erot. Seurakunnat ymmärtävät, että muuttuvassa maailmassa on varauduttava uusiin 

tilanteisiin ja vastaanottava seurakunta pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin toimimaan siten, 

että yhdenvertaisuusperiaate toteutuu tulevaisuudessakin. 

3 LIITTYMISEN MUOTO JA TOTEUTTAMINEN 

Liittyminen tapahtuu siten, että liittyvä seurakunta yhdistyy kokonaisuudessaan 

vastaanottavaan seurakuntaan, jolloin siihen yhdistyvä Ilomantsin seurakunta lakkaa. 

Liittymisessä noudatetaan ortodoksisesta kirkosta annetun lain (10.11.2006/985, "OrtL") 

65 – 67 §:ien oikeusohjeita. Liittymisen yhteydessä esitetään myös perustettavaksi 

ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen (174/2007, "OrtKj") 16 – 19 §:ien mukaisesti 

edellä kohdassa 2 mainittu kappeliseurakunta. 
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Uuden seurakunnan nimeksi tulee kirkollishallituksen 9.4.2019 tekemän päätöksen 

mukaisesti Joensuun ortodoksinen seurakunta ja kappeliseurakunnan nimeksi esitetään 

muotoa Ilomantsin ortodoksinen kappeliseurakunta. 

4 TYÖNTEKIJÄT 

Liittyvän seurakunnan työntekijät siirtyvät uuden seurakunnan palvelukseen entisin 

ehdoin. Vastaanottavan seurakunnan kirkkoherra toimii uuden seurakunnan 

kirkkoherrana. Seurakuntien työntekijöiden asemasta noudatetaan ortodoksisesta 

kirkosta annetun lain 65 §:ää, jonka mukaan lakkaavan seurakunnan 

pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään uuden 

seurakunnan vastaaviin työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin. 

Työehtosopimuksen mukaiset yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian 

uuden seurakunnan muodostumisen jälkeen. 

Uuden seurakunnan toimessa olevat työntekijät: 

Kirkkoherra: Tuomas Järvelin 

Papit: Stefan Holm, Aleksander Roszczenko ja Marko Mäkinen 

Kanttorit: Paula Löfgren, Aleksi Suikkanen, Olga Grinevich ja Valeria Ratilainen 

Seurakuntasihteeri: Tommi Kallinen 

Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen 

Nuorisotyöntekijä: Pasi Onatsu 

Seurakuntamestari: Roope Nieminen 

Toimitilahoitaja: Irina Trofimova 

Ilomantsin kappeliseurakunnassa 

Pappi: Ioannis Lampropoulos 

Kanttori: Riikka Patrikainen 

Päiväkoti Pääskyssä 

Päiväkodinjohtaja: Kirsi Häyhä 

Lastentarhan opettaja: Arja Salo 

Lastenhoitaja: Minna Gröhn 

5 OMAISUUDEN JAKO 

Seurakuntien omaisuuden jaosta on sovittu OrtL 66 ja 67 §:ien mukaisesti seuraavia 

periaatteita noudattaen: 

Selvitys seurakuntien varoista, veloista ja omista pääomista sekä liitoksen suunnitellusta 

vaikutuksesta vastaanottavan seurakunnan taseeseen on annettu tämän 

sulautumissuunnitelman liitteessä 3 olevassa selvityksessä, jossa on eriteltynä liittyneen 

seurakunnan sekä vastaanottavan seurakunnan taseet per 31.12.2018 sekä seurakuntien 

yhdistetty tase per 31.12.2018. Varojen, velkojen ja omien pääomien määrät perustuvat 

seurakuntien kirjanpitoarvoihin per 31.12.2018. Lopulliset varojen, velkojen ja omien 

pääomien määrät selviävät liittymisen täytäntöönpanon yhteydessä 31.12.2020 tilanteen 

mukaisesti. 

 

Sulautuvan seurakunnan varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle seurakunnalle 

kirjanpitoarvoistaan liittymisen täytäntöönpanopäivänä 1.1.2021. Siirtyville varoille ja 

veloille vastaanottavan seurakunnan taseeseen merkittävät arvot määräytyvät lopullisesti 

liittymisen täytäntöönpanopäivän jälkeen tilinpäätösten 31.12.2020 perusteella.  
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Seurakuntien varat on arvostettu kirjanpitoarvoon ja niiden arvostamisessa on noudatettu 

kirjanpitolain (1339/1997 myöhempine muutoksineen) säännöksiä ja hyvän 

kirjanpitotavan periaatteita. Siirtyvien varojen arvostukseen liittyvät erityisenä piirteenä 

pyhäköt esineistöineen, joiden arvonmääritys on niiden luonteesta johtuen ongelmallista, 

mutta seurakunnat ovat tietoisia tästä ongelmasta ja hyväksyvät käytetyt arvot. 

 

Seurakuntien varat ovat taseiden 31.12.2018 perusteella yhteensä noin 5 894 264 €, velat 

yhteensä noin 298 040 € ja omat pääomat yhteensä noin 5 202 136 €. 

 

Ilomantsin ortodoksisella seurakunnalla ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Joensuun 

ortodoksinen seurakunta on antanut vakuudeksi oma velkaisen takauksen Kiinteistö Oy 

Joensuun Vuokrapääskylle, jonka arvo oli 31.12.2018 1 005 000 €. Vuoden 2020 aikana 

molempien seurakuntien hallinnot tarkastavat metsäomaisuuden arvon ja merkitsevät sen 

taseeseen.  

 

Seurakuntien tilintarkastajat ovat tarkastaneet vuoden 2018 tilinpäätökset. Vuoden 2019 

taloudesta tilintarkastajat lausuvat keväällä 2020 tilipäätösten valmistuttua. Seurakuntien 

taloudellinen tilanne on selvillä vuoden 2020 tilinpäätösten valmistuttua. [Liite 3: 

Ilomantsin ja Joensuun ortodoksisten seurakuntien vuoden 2018 tilipäätökset] 

  

6 OMAISUUDEN SÄILYTTÄMINEN / SIJOITTAMINEN  

Seurakunnat sitoutuvat siihen, että ne huolehtivat asianmukaisesti omaisuudestaan 

sopimuksen voimaantulopäivän ja täytäntöönpanopäivän välisenä aikana. Seurakunnat 

sitoutuvat muutoinkin toimimaan siten, että niiden taseasema per 31.12.2018 ei heikkene 

tarpeettomasti seurakunnan omien päätösten johdosta. 

Omaisuuden säilyttämisen / sijoittamisen osalta lähtökohta on se, että omaisuus pidetään 

ensisijaisesti alkuperäisissä sijoituspaikoissaan. Näin menetellään erityisesti pyhäkköjen 

sakraaliesineiden, jumalanpalveluspukujen ja -kirjojen osalta. 

Omaisuuden hoidosta tehdään kahden vuoden kuluessa yhdistymisestä oma 

suunnitelmansa, jossa määritellään myös mahdollisesti realisoitava tai hävitettävä 

omaisuus. 

Kiinteistöjen ja rakennusten osalta tehdään yhdessä palvelukeskuksen kiinteistöpäällikön 

ja uuden seurakunnan kiinteistölautakunnan kanssa oma suunnitelmansa myös kahden 

vuoden kuluessa yhdistymisestä. 

7 KAPPELISEURAKUNTA 

Uuden seurakunnan alueelle esitetään perustettavaksi yksi kappeliseurakunta, joka 

vastaa alueeltaan Ilomantsin nykyistä seurakuntaa. (ks. edellä kohta 2).  

Kappeliseurakuntaan valitaan kappelineuvosto sen mukaisesti kuin OrtKj 16 §:ssä 

säädetään.  

Seurakunnat esittävät, että hiippakunnan piispa vahvistaisi kappeliseurakunnalle liitteen 

mukaisen ohjesäännön (Kj 18 §), jossa määrätään, että kappeliseurakunnanneuvosto 

päättää kappeliseurakuntaa varten lahjoitetun tai testamentilla saadun taikka 

lahjoitusvaroin hankitun sekä sellaisen omaisuuden sijaan tulleen omaisuuden ja sen 

tuoton käytöstä (OrtKj 19 §). [Liite 2]  
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8 LAAJENTUVAN SEURAKUNNAN BUDJETTIVALMISTELU JA 

VALTUUSTONVAALIT 

Seurakunnat määrittävät vuonna 2020 molemmille seurakunnille saman kirkollisveron 

vuodelle 2021. 

Seurakunnat pyrkivät kaikin kohtuullisin keinoin siihen, että vuoden 2021 talousarvion 

valmistelu tehdään yhteistä tilikarttaa noudattaen. 

Seurakunnat pyytävät Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliittaa järjestämään 

uudet seurakunnanvaltuustovaalit uuden seurakunnan hallinnon järjestämiseksi syksyllä 

2020 (OrtL 55 § momentit 2 ja 4). Uusi valtuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 2021 

ja valitsee kappelineuvoston toimikaudekseen KJ 18 § mukaisesti. 

9 TOIMINNAN YLEISPERIAATTEET 

Uusi seurakunta on velvollinen huolehtimaan erilaisten paikallisyhteisöjen 

(kappeliseurakuntien ja toiminta-alueiden) toiminnan kehittämisestä. Uusi seurakunta 

mahdollistaa sen, että paikallisyhteisöjen jäsenet voivat osallistua oman alueen 

toiminnan suunnitteluun ja arvioimiseen. Uusi seurakunta on velvollinen huolehtimaan 

siitä, että sen kaikkia alueita kohdellaan tasapuolisesti. 

10 LIITTYMISSOPIMUKSEN VOIMAANTULO 

Tämän liittymissopimuksen voimaantulon ehtona on se, että seurakuntien 

seurakunnanvaltuustot hyväksyvät sen.  

Tämä liittymissopimus tulee voimaan, kun vastaanottavan ja liittyvän seurakuntien 

seurakunnanvaltuustot ovat sen hyväksyneet yhteisessä seurakunnanvaltuustojen 

kokouksessa tiistaina 10.12.2019. 

11 LIITTYMISOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Tämä liittymissopimus pannaan täytäntöön 1.1.2021, jolloin sen kaikki oikeusvaikutukset 

astuvat voimaan. 

Joensuussa, 10.12.2019 

 

 

Tuomas Järvelin, kirkkoherra  Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra 

 

 

Matti Tolvanen, valt. pj.  Veli Jeskanen, valt. pj. 

Liitteet: 

Liite 1: Kirkollishallituksen päätös 9.4.2019 

Liite 2: Ilomansin ortodoksisen kappeliseurakunnan ohjesääntö 

Liite 3: Ilomantsin ja Joensuun ortodoksisten seurakuntien vuoden 2018 tilipäätökset 

Liite 4: Kirkollishallituksen päätös 25.11.2019 


