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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2019   
SEURAKUNNAN VALTUUSTO  
 
Valtuuston I neljäs ylimääräinen kokous 
 
Aika   Tiistaina 10.12.2019 klo 17 
 
Paikka  Seurakuntasali, Kirkkokatu 32, Joensuu 
 
Läsnä   Jeskanen Veli pj. 

isä Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra 
Riikonen Juha, I vpj. 
Kyykallio Iiris, II vpj. 
Ikonen Eeva 
Karhapää Lea  
Lostedt Yngve  

   Paukkonen Natalia 
 
Poissa  Martiskainen Teuvo 
 Puruskainen Oiva   
 
Muut kutsutut  

Joensuun seurakunnan valtuuston jäsenet: Järvelin Tuomas, 
kirkkoherra, Tolvanen Matti, pj., Hurri-Hyvärinen Minna, 
Hämäläinen Iiris, Jeskanen Matti, Kuukkanen Merja, Matveinen 
Mari, Metso Pekka, Nykänen Kaisa, Onatsu Annakaisa, Pankka 
Airi, Ratilainen Joonas, Ratilainen Jouni, Vatanen Sari, Vepsä 
Sirkka, Zimina Elena, Oravalahti-Pehkonen Lea 

 
Poissa  Sidoroff Virpi 
   Markus Hänninen 
   Joska Pentti 
   Timoskainen Jarkko 
 
46 § 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. Kokoukseen osallistuvat Joensuun 
ortodoksisen seurakunnanvaltuuston jäsenet Joensuun 
seurakunnan valtuuston jäsenet: Järvelin Tuomas, kirkkoherra, 
Tolvanen Matti, pj., Hurri-Hyvärinen Minna, Hämäläinen Iiris, 
Jeskanen Matti, Kuukkanen Merja, Matveinen Mari, Metso 
Pekka, Nykänen Kaisa, Onatsu Annakaisa, Pankka Airi, 
Ratilainen Joonas, Ratilainen Jouni, Vatanen Sari, Vepsä 
Sirkka, Zimina Elena, Oravalahti-Pehkonen Lea. Joensuun 
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ortodoksisen seurakunnanvaltuuston jäsenillä on tässä 
seurakunnanneuvostossa läsnäolo ja puheoikeus. Asialista 
hyväksytään työjärjestykseksi. 
 
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 
47 § 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 Eeva Ikonen ja Lea Karhapää. 

 
48 § 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 
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.  
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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.  

    
ESITYS: Seurakuntaneuvosto käsittelee muutosprosessia ja tekee 
tarvittavat esitykset seurakunnanvaltuustolle tiistaina 10.9 pidetyssä 
kokouksessa.  
 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. 
 
--------- 
 
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. 
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Seurakuntien edustajina neuvotteluissa toimivat kirkkoherrat, 
seurakunnanvaltuuston puheenjohtajat ja seurakunnanneuvoston 
varapuheenjohtaja. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys.  
 
------------ 
 

   Seurakunnanvaltuuston kokous 29.9.2019 32§ 
 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin seurakunnanneuvoston esitys.  
    
   ------------ 
    
   Kirkollishallituksen istunto 25.11.2019 113§ 
    

Esitys: 
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 7 §:n perusteella kirkollishallitus 
päättää, että vuoden 2021 alusta Joensuun ja Ilomantsin ortodoksiset 
seurakunnat muodostavat uuden seurakunnan niin, että Ilomantsin 
ortodoksinen seurakunta yhdistyy Joensuun seurakuntaan. Samoin 
Nurmeksen ortodoksinen seurakunta yhdistyy Taipaleen 
ortodoksiseen seurakuntaan ja Iisalmen ja Rautalammin ortodoksiset 
seurakunnat yhdistyvät Kuopion ortodoksiseen seurakuntaan. 

 
Perustelut: Lain 7 §:n mukaan seurakunnan alueen muuttamisesta, 
seurakunnan jakamisesta alueellisesti, seurakunnan lakkauttamisesta 
sekä uuden seurakunnan perustamisesta päättää hiippakunnan 
piispan esityksestä kirkollishallitus.  
Talous- ja väestöanalyysien pohjalta on selvää, että nykyinen 
toimintamalli on nykyinen 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 iin 
lausuntoihin, että hiippakunnan piispan käymiin neuvotteluihin 
seurakunnissa. seurakunnissa. 

 
Päätös: Esityksen mukaan.  
Merkitään, että Matti Tolvanen ei osallistunut asian käsittelyyn ja 
päätöksentekoon. 

---------- 
 
ESITYS:  
Seurakunnanneuvoston kokous 19.11.2019 101§  
  
Ilomantsin ja Joensuun ortodoksisten seurakuntien edustajat 
(kirkkoherrat, seurakunnanvaltuuston puheenjohtajat ja 
seurakunnanneuvoston varapuheenjohtajat) kävivät 
yhdistymisneuvottelut kaksi kertaa 15.8. ja 10.9.2019.  
 
Neuvottelukunnat valmistelivat seurakuntien hallinnon 
asettamien linjausten mukaan liittymissopimuksen ja 
kappeliseurakunnan ohjesäännön.   
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Valmistelu- ja päätösprosessissa noudatetaan OrtL:n ja KJ:n 
määräykset.  
OrtL 7§:n toisen momentin mukaan seurakunnan alueen 
muuttamisesta, seurakunnan jakamisesta alueellisesti, 
seurakunnan lakkauttamisesta sekä uuden seurakunnan 
perustamisesta päättää hiippakunnan piispan esityksestä 
kirkollishallitus. 
 
OrtL 66 §:n mukaan jos seurakuntajakoon tehdään muutos, 
seurakuntien on sovittava omaisuuden jakamisesta. Sopimus on 
tehtävä niiden seurakuntien kesken, joita muutos koskee tai 
jotka perustetaan muutoksen yhteydessä. Kirkollishallitus 
vahvistaa seurakuntien sopimuksen tai päättää omaisuuden 
jaosta seurakuntajaon muuttamispäätöksen yhteydessä. Kun 
sopimus tai omaisuuden jako on vahvistettu, päätöksessä oleva 
määräys omaisuuden osoittamisesta seurakunnalle on 
omaisuuden saantokirja. 
 
OrtL 67 §:n mukaan jos seurakunta kokonaisuudessaan 
yhdistetään toiseen seurakuntaan tai perustettavaan uuteen 
seurakuntaan, seurakunnan omaisuus siirtyy tälle 
seurakunnalle. 
 
KJ:n 87 §:n mukaan kohta 7 seurakuntavaltuusto tekee esityksiä 
ja antaa lausuntoja seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, 
lakkauttamisesta tai uuden seurakunnan perustamisesta.  
 
KJ:n 18 §:n mukaan kappeliseurakuntaa varten on vahvistettava 
ohjesääntö. Ohjesäännön vahvistaa seurakunnanvaltuuston 
esityksestä hiippakunnan piispa. Ohjesääntöön on otettava 
määräykset kappeliseurakunnan nimestä, rajoista, toiminnasta 
sekä kappelinneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä.  
 
ESITYS: Ilomantsin ja Joensuun ortodoksiset seurakunnat 
yhdessä muodostavat uuden Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan. Ilomantsin ortodoksisesta seurakunnasta tulee 
kappeliseurakunta, jonka rajat määrätään kappeliseurakunnan 
ohjesäännössä. 
Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle 
liittymissopimuksen hyväksyttäväksi.  
 
Seurakunnanneuvosto pyytää seurakunnanvaltuustoa 
käsittelemään neuvoston valmisteleman kappeliseurakunnan 
ohjesäännön ja lähettämään sen hiippakunnan piispan 
hyväksyttäväksi. 
 
Seurakunnanvaltuusto alistaa päätöksen ja siihen liittyvät 
asiakirjat (liittymissopimus ja sen liitteet) kirkollishallituksen 
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vahvistettavaksi ennen kuin liittymispäätös voidaan panna 
täytäntöön (OrtL 7§). 
 
Liite 1 Joensuun ja Ilomantsin liittymissopimus  
Liite 2 Kirkollishallituksen päätös 9.4.2019 
Liite 3 Ilomansin ortodoksisen kappeliseurakunnan ohjesääntö 
Liite 4 Vuoden 2018 Ilomantsin tilipäätös  
Liite 5 Vuoden 2018 Joensuun tilipäätös 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
---------- 
 
Liite 1 Joensuun ja Ilomantsin liittymissopimus  
Liite 2 Kirkollishallituksen päätös 9.4.2019 
Liite 3 Ilomansin ortodoksisen kappeliseurakunnan ohjesääntö 
Liite 4 Vuoden 2018 Ilomantsin tilipäätös  
Liite 5 Vuoden 2018 Joensuun tilipäätös 
Liite 6 Kirkollishallituksen päätös 25.11.2019 
 
PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto hyväksyi 
seurakunnanneuvoston esityksen yksimielisesti.  

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

Seurakunnanneuvosto saattaa tiedoksi seurakunnanvaltuustolle 
seuraavat asiat: 
 

Ei ole ilmoitusasiaa. 
 

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

 
51 § Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50. 
 
 
 
Veli Jeskanen       Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja       sihteeri 
 
Pöytäkirjan tarkastus: 
 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
kulun mukaiseksi. 
 
 
 
 



 

Sivu 7 / 8 

 

7 

 
Eeva Ikonen      Lea Karhapää 
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, 
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 
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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 keskiviikkona 11.12.2019. Tämän 
seurakunnan valtuuston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se 
on perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 25.12.2019. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1 

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

 
 
 

mailto:kirkollishallitus@ort.fi

