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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2020   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   12. toukokuuta 2020 klo 16-17.35 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj. 

Puruskainen Kauko, vpj. (puhelimella läsnä) 
Laatikainen Marjaana jäsen, pääkirkon isännöitsijä 
Laitila Eija jäsen 
Kärkkäinen Maire, jäsen, sihteeri 
Riikka Patrikainen, työntekijöiden edustaja  

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

 
42 § 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. 
 

43 § 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 
Eija Laitila. 

 
44§ Valtuuston kokouksen 2/2020 pöytäkirja ja sen päätösten täytäntöönpano 
    
  Liitteenä 1 seurakunnanvaltuuston pöytäkirja  
 

ESITYS: että  
1. valtuuston 22.4.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirjan §:t 16-
23§, on tehty virheettömässä järjestyksessä eivätkä mene 
valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain vastaisia  
2. että päätökset, 18§-20§ pannaan täytäntöön heti  
3. lähettää 18§ hiippakunnan piispalle ja taloustoimistolle 
3. lähettää 18§-20§ hiippakunnan piispalle. 
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PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:  
Metropoliitta Arseni  
Taloustoimisto  

 
45§ Elian kirkon ja Hattuvaaran tsasounan aukiolo kesällä 2020  
 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toimintasuunnitelman 
mukaan Profeetta Elian kirkko on kesällä 2020 auki 29.6.-16.8. 
ja Hattuvaaran tsasouna 30.6.-26.7. Seurakunta haki oppaita 
kyseiselle ajalle. Hakuaika päättyi 13.3. Hakuilmoitus oli 
Pogostan Sanomissa ja seurakunnan internet ja facebook-
sivuilla.  
 
Hallitus on 16.3.2020 tiedottanut valmiuslain käyttöönotosta ja 
linjauksistaan, jotka koskeva mm. kokoontumisrajoitteita, 
koulujen sulkemista jne. 
 
COVID-19-koronaviruspandemia vaikuttaa myös kirkkojen 
kesän aukioloihin. Kesän tiekirkkokausi (s-posti 16.4.2020) 
kesäkuusta elokuuhun peruttiin koronaepidemian vuoksi. 
 
ESITYS: Pyhiinvaeltajien terveyden takaamiseksi ja 
koronaviruspandemian takia seurakunta peruu Elian kirkon ja 
Hattuvaaran tsasounan kesän 2020 aukiolot.  
Seurakunta peruu samalla nuorten kesätyöt. 

 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.   
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Tiedotusvälineille 
Hakijoille  

 
46§ Ilomantsin ort. seurakunnan praasniekkojen järjesteleminen kesällä 2020 
 

Hallitus on 16.3.2020 tiedottanut valmiuslain käyttöönotosta ja 
linjauksistaan, jotka koskeva mm. kokoontumisrajoituksia, 
koulujen sulkemisesta jne.  
 
COVID-19-koronaviruspandemia vaikuttaa myös praasniekkojen 
järjestelemiseen. 
 
ESITYS: Seurakunta toimittaa praasniekkojen 
jumalanpalvelukset valtionneuvoston ja Suomen ortodoksisen 
kirkon annettujen ohjeiden mukaisesti. Tsuajuiltoja ja päiväjuhlia 
ei järjestetä praasniekkojen yhteydessä. 

 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Tiedotusvälineille ja seurakuntalaisille 
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47§ Ilomantsin ort. seurakunnan kristinoppikoulun järjesteleminen kesällä 2020 
 

Hallitus on 16.3.2020 tiedottanut valmiuslain käyttöönotosta ja 
linjauksistaan, jotka koskeva mm. kokoontumisrajoituksia, 
koulujen sulkemisesta jne. 
 
COVID-19-koronaviruspandemia vaikuttaa myös 
praasniekkoiden järjestelemisessä. 
 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan Ilomantsin ortodoksisen 
seurakunnan kristinoppikoulu oli ilmoitettu pidettäväksi 4.-14.6 
Sikreenvaaran leirikeskuksessa. Kristinoppikoulu järjestetään 
yhteistyössä Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanssa 
 
ESITYS: Kristinoppikoulu järjestetään yhteistyössä Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan kanssa syyslomalla 2020 (viikolla 42) 
tai hiihtoloma 2021 (viikolla 10). 
 
Seurakunnan työntekijät ovat henkilökohtaisesti yhteydessä 
kristinoppikoululaisten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan 
kesällä 2020 järjestetään tapaamisia kristinoppikoululaisten 
kanssa. Mahdollisuuksien mukana voimme tavata osallistujia, 
heille järjestetyissä jumalanpalveluksissa.  

 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä. 
Kirkkoherra keskustelee kristinoppikoululaisten huoltajien 
kanssa mahdollisuudesta järjestää kolme päivää kestävä 
päiväkristinoppikoulu kesällä 2020 valtioneuvoston ja Suomen 
ortodoksisen kirkon asettamien rajoitusten puitteissa.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Kristinoppikoululaisille 

 
48§ Diakoniahanke 
   

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö 
Filantropia ry on hakenut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksesta 130 000 €. Hankkeen kesto on kuusi 
kuukautta. 
 
Hankkeessa keskitytään hillitsemään koronapandemian 
aiheuttamia kerrannaisvaikutuksia perheille, yksilöille ja nuorille 
paikallisesti Itä-Suomessa ja verkon kautta 
monipaikkakunnallisesti. Filantropia koordinoi hankkeen 
käytännön toteutusta ja sisäistä yhteistyötä (Filoksenia, ONL, 
seurakuntien (Ilomantsin, Joensuun, Saimaan ja Iisalmen) 
diakoniatyö). 
 
Hankkeen kohderyhmät ovat osallistuneet suunnitteluun alusta 
asti siten, että seurakunnissa on yhteistyössä kunnallisten sote-
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viranomaisten kanssa selvitetty paikalliset tarpeet ja ikäryhmät. 
Lisäksi hankkeen toimijoiden joukossa on vapaaehtoisia ja 
ammattilaisia, jotka ovat toivoneet poikkeustilanteen 
seurauksena koulutusta erityisesti mielenterveydestä, 
työnohjausta ja vertaistukea. 
 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta koordinoi ruoka-avun ja 
lääkekuljetukset yhteistoiminnassa Ilomantsin kunnan ja 
evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa. 
 
Virtuaaliset hyvinvointia käsittelevät teemaluennot ja 
ryhmäkeskustelut sekä vertaisryhmille tarkoitetun alustan 
luominen (esim. Zoom) ja sisällöntuotanto toteutetaan Filoksenia 
ry:n toimesta 6 kuukauden aikana. 
 
Ortodoksisten nuorten liitto ry vastaa viiden kuukauden aikana 
verkkoympäristön luomisesta esim. Discord-alustalle ja nuorten 
tavoittamisesta eri viestintäkanavien kautta, päivystäjäringin 
kokoamisesta eri alojen ammattilaisista ympäri Suomen, 
perehdytyksestä sekä päivystysten toteuttamisesta 
verkkoympäristössä ja tarvittaessa puhelimitse. 
 
Hankkeen tavoitteet ovat:  
1. Koronaepidemian vuoksi vaikeuksiin joutuneiden perheiden ja 
yksilöiden hyvinvointia on tuettu aineellisesti, henkisesti ja 
sosiaalisesti Itä- Suomessa, ja verkkoympäristössä 
monipaikkaisesti. 
2. Koronaepidemian vuoksi fyysisessä, henkisessä ja 
sosiaalisessa eristyksessä olevat nuoret ovat löytäneet tiensä 
hankkeen tarjoamaan valtakunnalliseen verkkoympäristöön ja 
heille on tarjottu psykososiaalista tukea. 
3. Neuvonta- ja auttamistyössä mukana olevat ammattilaiset ja 
vapaaehtoiset ovat ryhmäytyneet ja saaneet tukea ja tietotaitoa 
mielenterveyteen, jaksamiseen ja psykososiaaliseen tukeen 
liittyen poikkeustilanteessa. 

 
  Liite 2 STEA hakemus 
  Liite 3 Hankkeen viitekehys 
 

ESITYS: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan työntekijät ovat 
mukana hankkeen toteuttamisessa. Hankkeen toteutuksessa 
käytetään seurakunnan tiloja.   
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.  
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Filantropia 
 

49§ Öljysuojarahaston hallituksen päätös  
 

Seurakunnanneuvoston kokous 8.10.2019 96§  
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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. 
 
Asiasta 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.  

 
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.  

 
  ------------- 
   
  Seurakunnanvaltuuston kokous 10.11.2019 41§  
 

Liite 5 Raportti pilaantuneiden maa-ainesten kunnostuksesta Liite 6 
Lasku  

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin neuvoston esitys.  
  ------------- 

   
Ilomantsin ortodoksisen seurakunta on hakenut 
öljysuojarahastolta korvausta (12.11.2019) öljyllä pilaantuneen 
maaperän kunnostamiskustannuksista osoitteessa Mantsintie 7, 
Ilomantsi (Kiinteistötunnus 146-406-3-83).  
 
Öljysuojarahasto hylkäsi (16.3.2020) Ilomantsin ortodoksisen 
seurakunnan korvaushakemuksen öljyllä pilaantuneen 
maaperän kunnostamiskustannuksista osoitteessa Mantsintie 7, 
Ilomantsi (Kiinteistötunnus 146-406-3-83). 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n 1 momentin mukaan, 
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se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pilaantuneet 
maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  
 
Liite 4 Päätös 
ESITYS: Asia tiedoksi.  
PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Seurakunnanvaltuusto 
 

50§ Kokonniemen kalmiston raivaustyöt 
 
  Seurakunnanneuvosto 19.6.2019 56§ 
 

Kokonniemen kalmisto on metsittynyt. Vuonna 2019 oli varattu 
määräraha sen raivaamiseen. Kirkkoherra keskusteli asiasta 
seurakunnan metsiä hoitavan yrityksen Tornator oyj:n kanssa. 
Kirkkoherra, suunnitteluasiatuntija Henna Honkanen Tornator oyj:sta 
ja kiinteistölautakunnan metsävastaava Pertti Jeskanen tekivät 
alustavan katselmuksen kalmistossa 10.5.2019. Tapaamisessa 
keskustelimme työnsisällöstä.  
Kesäkuun 19.6 teimme toisen katselmuksen johon osallistuivat 
kirkkoherra, Henna Honkanen, metsuri Kauko Rautanen, Marjaana 
Laatikainen, Veli Jeskanen ja Maire Kärkkäinen.  
 
ESITYS: Keskustelemme Kokonniemen työsuunnitelmasta ja teemme 
tarvittavat päätökset.  
 
PÄÄTÖS: Päätettiin, että tänä kesänä metsuri Kauko Rautanen raivaa 
kalmiston portin, sekä Makaroffien ja Pyhä Johannes 
Sonkajarantalaisen hautojen ympäristöä. Henna Honkanen 
valmistelee koko kalmiston raivaussuunnitelman. Seurakunta hakee 
avustusta museovirastolta kalmiston raivausta varten syksyllä 2019. 
Toteutetaan keväällä-kesällä 2020. Talousarvioon 2020 varataan 
2000 € omaa rahoitusta. 
 
------------- 

 
Museovirasto on myöntänyt 7000 € valtionavustuksen 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunnalle. Avustuksen 
käyttötarkoitus on metsähautausmaan vesakon raivaus ja 
järvinäkymän avaaminen ja aidan korjaus. Avustuksen 
käyttöaika on 2020 - 2022. Myönnetyn avustuksen perusteena 
olevat kustannukset ovat 9 000€. 
 
ESITYS: Asia tiedoksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tornator 
oy:n kanssa.  
 
PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi.  
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51§ Hattuvaaran Ystävät ry:n hakemus kukkaniityn perustamisesta Hattuvaaran 
kyläkeskukseen Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan maa-alueelle ja 
naapurikiinteistön rajalla olevan pisto-aidan uusiminen 
 

Osana Hattuvaaran kyläkeskuksen elävöittämistä on suunniteltu 
Hattuvaaran tsasounan läheisyydessä olevan, Ilomantsin 
ortodoksisen seurakunnan omistaman maa-alueen 
maisemointia kukkaniityksi. Alue sijaitsee tsasounan ja 
kalmiston välimaastossa, kiinteistötunnus 146-402-3-32. Alue on 
tällä hetkellä hoitamatonta peltopohjamaata ja vaarassa 
vesakoitua. Alueen muokkaaminen kukkaniityksi piristäisi 
maisemaa ja pitäisi alueen hoidetun näköisenä. Alueelle 
ei tehdä mitään kiinteitä rakennelmia tai muita aluetta 
muokkaavia toimenpiteitä. Alueen siistiminen ja kukkaniityn 
perustaminen on osa Hattuvaaran maisemointihanketta, jolle 
haetaan rahoitusta Vaara-Karjalan Leader:ilta. 
 
Seurakunnan ja rajanaapurin rajalla olevan vanhan, osittain 
romahtaneen pistoaidan uusiminen on sisällytetty samaan 
hankkeeseen. Uuden pistoaidan tekeminen tilataan 
ulkopuoliselta tekijältä ja pystytystalkoisiin voi osallistua kylän 
väki mahdollisuuksien mukaan. 

 
Hankeidea on syntynyt Hattuvaaran Ystävät ry:n toteuttaman 
Hattuvaaran kylän ja kylämatkailun kehittämishankeen 
tuloksena. Kukkaniityn toteuttamisesta ei aiheudu kustannuksia 
maanomistajalle. Työ on tarkoitus tehdä enimmäkseen 
talkoovoimin ja kukkaniityn perustamiseen pyydetään neuvoja 
alan asiantuntijoilta. 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta 
pyydetään päätöstä voidaanko uuden hankkeen nimissä 
perustaa seurakunnan omistamalle maa-alueelle 
kukkaniitty ja siistiä alue kokonaisuutena kaunistamaan 
Hattuvaaran kyläkeskuksen maisemaa. 
 
Ilomantsin ortodokisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta 
pyydetään päätöstä seuraavista asioista:  
1. Voidaanko em. hankkeen nimissä perustaa seurakunnan 
omistamalle maa-alueelle kukkaniitty ja siistiä alue 
kokonaisuutena kaunistamaan Hattuvaaran kyläkeskuksen 
maisema.  
2. Voidaanko em. hankkeen nimissä uusia seurakunnan rajalla 
oleva pistoaita.  
 
Liite 5 Hattuvaaran Ystävät ry:n hakemus 
Liite 6 Kartta 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee hakemuksesta ja 
tekee päätöstä.  
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PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto kiittää Hattuvaaran Ystävät 
ry:n hakemuksesta. Seurakunnanneuvosto hyväksyy 
hakemuksessa olevat toimenpiteet: 1. Kukkaniityn perustaminen 
ja 2. Pistoaidan rakentaminen. Toimenpiteet ovat osa Leader- 
hanketta. Hattuvaaran Ystävät ry huolehtii toimenpiteiden 
kustannuksista.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 

  Hattuvaaran Ystävät ry:lle 
 
52§ Seurakunnan talousseuranta 3/12 
 
  Liite 7 Maaliskuun 2020 tuloslaskelma  
   
  Raportti 
      maalis.19 maalis.20 Erotus 
  Toimintatuotot 5 325,38 €   9 889,28 €  86% 
  Toimintakulut  73 238,24 €   48 068,39 €  -34% 
  Hlökulut  34 399,16 €   24 619,33 €  -28% 
  Verotulot  53 458,42 €   63 164,39 €  18% 
   
  ESITYS: Asia tiedoksi. 
  PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi. 
 
53 § Muut asiat  
  ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita. 
 

1. Ohjelman Zoom pro lisenssin hankkiminen 
 

PÄÄTÖS: Kanttori Riikka Patrikainen selvittää hankintaa. 
Seurakunnanneuvosto antaa valtuudet kirkkoherralle päättää 
lisenssin hankkimisesta. Lisenssin hinta on n.23€/kk (2 host).   
 
2. Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan Korona exit-ryhmä 

perustaminen 
 

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto päätti perustaa Korona exit-
ryhmän, johon kuuluvat seurakunnanneuvoston jäsenet Eija 
Laitila, Maire Kärkkäinen ja Marjaana Laatikainen.  

 
54 § Ilmoitusasiat 
 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat. 
   
  Asia 1: Suomen ortodoksisen kirkon uusi työehtosopimus on 

voimassa 31.1.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden 
aikana yhteensä 3,2 % ja palkattomat kiky-tunnit on poistettu 
sopimuksesta. Palkantarkistukset: 1.6.2020 palkkoja korotetaan 
1,3 %. 1.5.2021 palkkoja korotetaan 1,9 %:n suuruisella 
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korotuksella, josta 0,7 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 1,2 
% työpaikkakohtaisena eränä työnantajan päättämällä tavalla. 

  Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomat vuosittaiset 24 
palkatonta lisätyötuntia on poistettu sopimuksesta. Sen sijaan 
työnantaja voi osoittaa työntekijälle tämän normaalin työajan 
lisäksi 12 tuntia kalenterivuodessa koulutus-, kehittämis- tai 
tavanomaisia työtehtäviä. Ko. tunnit voidaan sijoittaa myös 
lauantaille ja sunnuntaille tai pyhäpäivälle. Nämä tunnit 
korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla. Työntekijällä on 
perustellusta henkilökohtaisesta syystä oikeus kieltäytyä 
lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänä. 

 
  Asia 2: Joensuun kirkkoherran kirje metropoliitta Arsenille 

syksyn valtuustovaaleista. Liite 8 
    

55 § Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.35. 
 
 
 
 
   Ioannis Lampropoulos    Maire Kärkkäinen 
   puheenjohtaja    sihteeri 
 
    
   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa  12.5.2020 
        
   
   Marjaana Laatikainen  Eija Laitila 
   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 
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- 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 13.5.2020. Tämän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään 26.5.2020. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  

mailto:kirkollishallitus@ort.fi

