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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2020   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   17. maaliskuuta 2020 klo 16-16.26 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj. 

Puruskainen Kauko 
Laatikainen Marjaana jäsen, pääkirkon isännöitsijä 
Piiroinen Janne jäsen skype-välityksellä 
Kärkkäinen Maire jäsen 
Riikka Patrikainen, työntekijöiden edustaja  

muut kutsutut 
(läsnä olon peruste) Veli Jeskanen valt.pj. ja kiinteistölautakunnan jäsen 
    
 
Poissa   Laitila Eija jäsen 

 
21 § 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: Esitys hyväksytty. 
 

22 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
    
   KJ:n 93 mukaan seurakunnanneuvosto valitsee itselleen sihteerin.   

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
PÄÄTÖS: Sihteerinä toimii Maire Kärkkäinen, pöytäkirjan 
tarkastajana ja ääntenlaskijoina toimivat Marjaana Laatikainen ja 
Kauko Puruskainen. 
 

 
23 § Seurakunnan pankkitilien yhdistäminen  
    

Seurakunnalla on 5 pankkitiliä. Pankkipalvelujen maksut ovat 
n.650€ vuositasolla (Liite 1, pääkirja). Korkotulot ovat 
pienentyneet merkittävästi.  
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta yhdessä Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan kanssa muodostavat 1.1.2021 alkaen 
uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan. Uudistuksen 
yhteydessä sovitaan erikseen mitkä pankkitilit jäävät 
kappeliseurakunnan käyttöön.   
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ESITYS: Pankkitilit (TASE: Lahjoitus -913800 ja Ilom ort 
srk/kirkot -00112,) yhdistetään tiliin Investointi -10699.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Vaara-Karjalan osuupankki 

 
24 § FSC Metsänhoidon sertifikaatti, kiinteistölautakunnan jäsenen Pertti Jeskasen 
aloite  

Kiinteistölautakunnan kokous 18.2.2020 12§  
 
Pertti Jeskanen teki aloitteen, että Ilomantsin seurakunnan 
metsiin haetaan FSC metsähoidon sertifikaatti.  
 
FSC Metsänhoidon sertifikaatteja myöntävät FSC:n 
akkreditoimat sertifiointiorganisaatiot. Riippumaton 
sertifiointiorganisaatio arvioi hoidetaanko metsää FSC:n 
sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten kriteerien mukaan. 
Sertifiointi on vapaaehtoista. 
 
ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee aloitteesta ja 
päättää jatkotoimenpiteistä.  
 
PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta hyväksyy aloitteen ja esittää 
päätettäväksi seurakunnanneuvostolle. 
 
--------------- 
FSC-Metsänhoidon sertifikaatin vaatimukset: Metsätilan 
pinta-ala vähintään 50ha tai hakkumahdollisuudet 200m3/v 
seuraavalla viisivuotiskaudella. Metsäsuunnitelma tai 
metsävaratiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa. 
Metsäkeskuksen metsään.fi -tiedot riittävät FSC-
metsäsuunnitelman pohjaksi.  
Stora Enso Metsän FSC-ryhmän jäsenyys on ilmaista 
vähintään vuoden 2023 loppuun asti. Tämän jälkeen 
perittävistä liittymis- ja vuosimaksuista päätetään 
myöhemmin.   
 
Liite 2: FSC Metsänhoidon sertifikaatti-esite 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee asiasta ja tekee 
tarvittavat päätökset 
 
PÄÄTÖS: Valtuutetaan Pertti Jeskanen valmistelemaan asia.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Pertti Jeskanen 
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25 § Ortodoksisen teologian opiskelijoiden avustusanomus 

 
Ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Pistis ry 
järjestää tulevana keväänä pyhiinvaellusmatkan Jerusalemiin. 
Ainejärjestö hakee 200€ suuruista avustusta 13. – 20.10.2020 
tehtävää pyhiinvaellusmatkaa varten. (Liite 3) 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunnan myöntää 50€ 
avustuksen Pistis ry:lle pyhiinvaellusmatkaa varten.  

 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Pistis ry 
 
26 § ”Ilomantsin ja Turun Martinseurakunnan ystävyystoiminta - Idän ja lännen 
kohtaaminen” - seminaari 

 
Ilomantsin seurakunnan kirkkoherra vieraili Turun Martin 
ystävyysseurakunnassa 28.-30.10.2019. Vierailun tavoite oli 
tavata seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia ja 
keskustella ystävyysseurakunnan yhteisestä toiminnasta. 
Yhteiseen tapaamiseen osallistuivat vt. kirkkoherra Ilona 
Hägglund ja martinseurakuntalaiset Hanna Lehto, Anni ja Sakari 
Itähaarla. Tapaamisessamme nousi esille, että seurakuntien 
ystävyystoiminta on ekumeenisena toimintamuotona 
ainutlaatuinen – se on kestänyt vuodesta 1977 tähän päivään 
asti. Sovimme että Martin ystävien vierailu Iljan praasniekoille 
jatkuu.  
Sovimme myös että alamme valmistella seminaaria aiheesta 
“Ilomantsin ja Turun Martin seurakuntien ystävyystoiminta – Idän 
ja lännen kohtaaminen”. Yhteistyössä Martin Turun seurakunnan 
ja Ekumeenisen Neuvoston kanssa seminaari järjestetään la 
26.9. Viikonloppuna 25.-27.9.2020 yhdessä Ilomantsin ev.lut. 
seurakunnan kanssa järjestetään seurakuntamatka. Seminaarin 
luennoitsijoiden ja seurakuntamatka kustannusten kattamiseksi 
kirkkoherra Ioannis Lampropoulos haki apuraha 
Siirtolaisuusinstituutilta 1100€. (Liite 4, Apuraha hakemus) 
 
Tapahtuman vastuuhenkilöt ovat: Turun alueellisen 
keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto ja kirkkoherra Ioannis 
Lampropoulos.  
 
ESITYS: Seurakuntamatkalle lähteviltä veloitetaan 
omavastuuosuus matkasta ja sen suuruus riippuu mahdollisesta 
apurahasta. Ilomantsin ortodoksinen seurakunta osallistuu 
kustannuksiin talousarvion puitteissa.  

 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
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Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Hanna Lehto 
 
27 § Kirkkomusiikin kehitysavustusanomus 
 

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta anoi kirkollishallitukselta 
kirkkomusiikin kehitysavustusta Pyhän Elian kirkon kuorolle 
1500 euroa kirkkokuorolaisten äänenmuodostuskoulutukseen. 
 
Pyhän Elian kirkon kuoro haki apurahaa syksyllä 2020 
järjestettävään kuorolaisten äänenmuodostuskoulutukseen 
liittyvään koulutusviikonloppuun. Opetusta kuorolaisten olisi 
tarkoitus saada viikonloppulaululeirin muodossa siten, että 
Sanna Heikkinen (laulupedagogi, MuM) järjestäisi viikonlopun 
aikana 45min laulutunteja/ laulaja ja yksityistuntien aikana koko 
kuoron soinnin kanssa työtä tekisi kuoronjohdon opintoja 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jatkanut kanttori Markus 
Hänninen (TM). 
 
ESITYS: Liite 5. Asia tiedoksi. 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. 

 
28 § Joensuun ja Ilomantsin työyhteisöjen ryhmätyönohjaus  
 

Joensuun ortodoksinen seurakunta lähetti kirkollishallitukselle ja 
Metropoliitta Arsenille avustusanomuksen 10.2.2020, koskien 
Joensuun ja Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan työyhteisöjen 
toiminnan kehittämistä ryhmätyönohjauksessa.  
 
Kirkollishallitus kokouksessaan (19.2.2020 14§) päätti myöntää 
Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle vuodelle 2020 
avustuksena enintään 6000€ työyhteisön kehittämiseen ja 
ryhmätyönohjaukseen.  
 
ESITYS: Asia tiedoksi.  
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. 

 
 
29§ Konservointiavustus 
   

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta anoo kirkollishallitukselta 
avustusta Ilomantsin Profeetta Elian kirkon ikonostaasin viiden 
ikonin konservoimiseen 8 900 €. Avustusta käytetään Profeetta 
Elian kirkon ikonostaasin ylärivissä sijaitsevien ikonien 
konservoimiseen. Ikonit ovat:  
 
Suuri torstai, viimeinen ateria, 88,5 x 122 cm, maalaus kankaalle 
Kristuksen taivaaseenastuminen, 51,8 x 68,2 cm, maalaus 
kankaalle / Kristuksen temppeliintuominen, 41 x 41,5 cm, 
maalaus kankaalle / Kristuksen syntymä, 40 x 40,5 cm, maalaus 
kankaalle / Kristuksen kaste, 51,7 x 67,7 cm, maalaus kankaalle 
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Konservointityö tehdään Valamon luostarissa sijaitsevassa 
Papinniemen konservointi-yrityksessä. 
 
ESITYS: Asia tiedoksi. Kirkollishallitus päättää avustuksista 
23.4.2020 pidettävässä istunnossa. 
 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi.  

 
30 § Muut asiat  
  ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita. 
 
  PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita. 
 
31 § Ilmoitusasiat 
 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat. 
   
  PÄÄTÖS: Ei ole ilmoitusasioita. 

    
34 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.22. 
 
 
 
 
   Ioannis Lampropoulos    Maire Kärkkäinen 
   puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
    
   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa  17.3.2020 
        
   
   Marjaana Laatikainen  Kauko Puruskainen 
   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. 
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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. 

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 keskiviikko 18.3.2020. Tämän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikko 1.4.2020. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 
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Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  
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