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TOIMINTAKERTOMUS 

 

1.  Kirkkoherran yleiskatsaus 

Ilomantsin ortodoksisessa seurakunnassa toteutuu apostoli Paavalin opetus. Hänen mu-

kaansa kirkon jäsenet ovat ”kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja 

profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen 

niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja Hän liittää teidätkin Hengellään raken-

nuskivinä Jumalan asumukseen” (Ef. 2:20–22). 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan tehtävänä on palvella seurakuntalaisia ja ihmi-

siä, jotka toimivat seurakunnan toimintaympäristössä. Kirkkomme arvojen eli rakkauden ja 

lähimmäisen palvelemisen on oltava näkyvissä ja tunnustettavissa seurakunnan työssä. Seu-

rakuntalaisten itsensä asettamia arvoja korostetaan ja näitä ovat rakkaus, lähimmäisen pal-

veleminen ja auttaminen, avoimuus, läpinäkyvyys ja yhteisöllisyys.  

Jokaisella seurakuntalaisella on iästään riippumatta oltava mahdollisuus osallistua 

seurakunnan toimintaan omista lähtökohdistaan käsin. Seurakunnan toiminnassa keskeisim-

pinä ovat jumalanpalveluselämä, sekä seurakunnan läsnäolo kouluissa, päiväkodeissa ja 

ikäihmisten palvelukodeissa. Kaiken kaikkiaan: seurakunta toimii aktiivisesti ympäröivässä yh-

teiskunnassa, ja vastaa sen tarpeisiin. 

Luottamushenkilöt pitävät huolta työntekijöiden koulutuksesta ja hyvinvoinnista. Ilo-

mantsin ortodoksista seurakuntaa johdetaan synodaalisesti. Synodaalinen johtamiskulttuuri 

tarkoittaa sitä, että papisto, luottamushenkilöt ja muut vapaaehtoiset kulkevat kohti yhteistä 

päämäärää asioista neuvotellen ja toimintaa jatkuvasti arvioiden. 

Seurakunnan toimintakulttuuri on keskusteleva ja avoin. Jokaisen luottamushenkilön 

näkemys ja ehdotus seurakunnan toiminnan kehittämiseksi on tärkeää. Luottamushenkilö 

antaa aikaansa, ja jakaa kokemustaan ja tietotaitoaan. Seurakunta toimii yhteistyössä pai-

kallisten ja hiippakunnallisten toimijoiden kanssa. Seurakunnan tapahtumat ja päätökset 

ovat esillä avoimesti ja julkisesti. 

Vuonna 2019 pantiin täytäntöön seurakunnanneuvoston päätös tehdä henkilöstövä-

hennyksiä ja seurakunnan hallinnollinen toiminta järjestettiin uudelleen. Olen ollut esimies-

vuonna 2019 huhtikuun loppuun asti kahdelle vakituiselle työntekijälle. Toukokuusta 2019 

eteenpäin seurakunnan työntekijöitä olivat kirkkoherra ja kanttori. Kaikki kansliatehtävät siir-

tyivät sekä kirkkoherralle ja kanttorille.  

Esimiehenä pidän huolta henkilöstön jaksamisesta, motivoinnista, koulutuksesta ja hy-

vinvoinnista. Kanttorin lisäksi johdettavanani on ollut noin 60 vapaaehtoista työntekijää.  

Ilomantsin yrittäjiltä saatu lahjoitus käytettiin yhteisiin diakoniakohteisiin luterilaisen 

seurakunnan kanssa.  

Ilomantsin seurakunta osallistui aktiivisesti keskusteluun koko kirkon ja erityisesti Kuo-

pion ja Karjalan hiippakunnan hallinnonuudistuksesta. Keskustelujen tuloksena oli, että Ilo-

mantsin seurakunta yhdistyy Joensuun seurakuntaan 1.1.2021 alkaen. Ilomantsin ja Joen-

suun seurakunta perustavat uuden Joensuun seurakunnan. Nykyinen Ilomantsin seurakunta 

muodostaa uudessa seurakunnassa kappeliseurakunnan. Yhdistymisen perusteluna on kar-

sia päällekkäisyyksiä eli yhdistää seurakuntien talous, kiinteistönhoito ja henkilöstöhallinto 

isompaan kokonaisuuteen.  

 Luottamushenkilöt saivat ajankohtaista tietoa uudistuksesta hallinnon kokouksissa ja 

erillisessä seminaarissa.  

Seurakunnallamme on kappeliseurakuntanakin paljon annettavaa myös muille Suo-

men ortodoksisessa kirkossa ja paikallisessa toimintaympäristössä. Esimerkiksi jumalanpalve-
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luselämä ja toimintapiirien toimintamuodot, vapaaehtoistyön aktiivisuus ja hallinnon keskus-

televuus sekä päätöksentekoprosessit ovat asioita, joiden onnistumisesta haluamme puhua 

avoimesti ja jakaa kokemuksiamme uudessa seurakunnassa. 

Suomen kuntien ja seurakuntien toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti. Seurakun-

nan jäsenmäärän kehitys ja seurakunnan jäsenten ikäjakauma asettavat suuria haasteita 

seurakunnan toiminnan järjestämisessä.  

Seurakunta on tehnyt yhteistyötä Ilomantsin kunnan, Ilomantsin yrittäjien, paikallisen 

ev.lut. seurakunnan, eri paikallisten toimijoiden, yhdistysten, ja naapuriortodoksiseurakun-

tien, sekä kirkon palvelukeskuksen kanssa.  

Kiitos kaikille, jotka ovat ponnistelleet yhteisen seurakuntatyön edistämiseksi ja kanta-

neet vastuuta seurakunnan eri toimielimissä ja vapaaehtoistyössä! 

 

2. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys 

Jäsenmäärä 1.1.2019 oli seurakunnassamme 936 (poissaolevia 38 h). Jäseniä 31.12.2019 oli 

903 (poissaolevia 38 h). Seurakunnan jäsenmäärä väheni 33 hengellä. Seurakunnan jäsen-

määrän lasku johtui kuolleiden määrästä, kirkosta eronneista ja seurakunnasta muualle 

muuttaneista. Vuodesta 2015 vuoteen 2019 seurakunnan jäsenmäärä on n. - 7,5 %. 

 

 
Kuva 1. Jäsenmäärän kehitys - Läsnäolevat 

 

Vuoden tilastot ovat seuraavanlaiset: kastettu 2, kuollut 27, seurakuntaan muuttanut 14, seu-

rakunnasta muuttanut 19, kirkkoon liittynyt 2 ja kirkosta eronnut 4. Ilomantsin ortodoksisessa 

seurakunnassa kyseiset luvut ovat vuodesta 2016 lähtien olleet seuraavat:  
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Kuva 2 

 

Seurakunnan suurin ikäryhmä ovat eläkeläiset eli yli 65-vuotiaat (42 %). Varttuneiden aikuis-

ten eli 41–64-vuotiaiden osuus on 33 %. Kolmanneksi suurin ikäryhmä on nuoret ja lapset eli 

20-vuotiaat ja nuoremmat, joiden osuus seurakuntalaisista on 13 %. Nuorten ja lasten osuus 

seurakunnassa on laskussa. Neljäs ja pienin väestöryhmä on nk. nuoret aikuiset, 21–40-vuoti-

aat, joiden osuus on 12 %. Lasten ja nuorten määrä seurakunnassa on vakiintunut viimeisen 

viiden vuoden ajan. Seurakunnan ikäjakauma nostaa esille seurakunnan haasteet sekä 

vanhustyössä, että lasten ja nuorten palvelemisessa.  

 

 
Kuva 3. Seurakunnan ikäjakauma 

 

Ilomantsin kunnan väkiluku oli 4860 (31.12.2019). Ilomantsin ev.lut. seurakuntaan kuuluu 3320 

jäsentä (68 %), ortodoksisen seurakuntaan 865 jäsentä (18 %) ja muihin yhteisöihin 675 jä-

sentä (14 %). 
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Kuva 4 Ilomantsin kunnan jakauma 

 

3. Arvio Ilomantsin ortodoksisen Pyhän Elian seurakunnan toiminnasta vuonna 20191 

 

Seurakunnan perustoiminnot 

Seurakunta on liturginen yhteisö, joka kokoontuu pyhäkkönsä ympärille toteuttamaan Kris-

tuksen käskyä. Yhteisö toteuttaa apostoli Johanneksen näkyä niin, että ”te kaikki olisitte 

yhtä”. Jh. 13:22. 

Pyhän Elian kirkossa toimitettiin lähes kaikki vakiintuneet viikonlopun palvelukset. Kes-

kiviikkoisin toimitettiin ehtoopalvelus, jonka yhteydessä oli usein myös opetustuokio. Tsasou-

noissa toimitettiin palveluksia tarpeen mukaan. Huhuksen tsasounan alueella asuu muuta-

mia seurakuntalaisia. Huhuksen seurakuntalaisista kaksi päätti ostaa tsasounan. Seurakunta 

edelleenkin toimittaa siellä jumalanpalveluksia. Tsasounan siirtyminen seurakuntalaiselle ak-

tivoi heti kaikkia kyläläisiä. Hattuvaaran ja Mutalahden tsasounien vaikutusalueella oleva 

ortodoksinen asujaimisto on aktiivista. Sonkajan tsasounan kohdalla kristillistä elävyyttä tuo 

sen ekumeeninen tehtävä, ja käyttö luterilaisten kokoontumistilana.  

Huomattavaa on myös se, että sekä pääpyhäkössä että tsasounissa toimitettiin 

maallikkopalveluksia ympäri vuoden, tarpeen mukaan.  

Seurakuntakeskus Elian vuokrauskäyttö oli vähäistä. Ehkäpä markkinoiminen ei ole 

vielä saavuttanut asiakkaita. Seurakuntakeskus on erinomaisella paikalla. Siellä voi järjestää 

erilaisia perhetapahtumia, ja kokousryhmätkin voisivat hyödyntää taloa. Rannassa on uu-

distettu sauna.  

Seurakuntakeskus Elia palveli monipuolisesti sekä seurakunnan omien päätöselinten, 

että seurakunnan lukuisien harrastuspiirien ja kerhojen kokoontumispaikkana. Eliassa järjes-

tettiin ruokailuja vähävaraisille, ja se toimi myös ruoka-avustusten jakamiskeskuksena. 

Seurakunnan saama kirkollisverotulo ei ollut odotuksen mukainen 2019. Vähennystä 

ennusteeseen oli huomattavasti.  

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että kirkossa on käynnissä suuri muutospro-

sessi, jossa seurakuntia yhdistetään järkevimmiksi kokonaisuuksiksi. Ilomantsin ortodoksisessa 

                                                 

1 Arvioija ja raportin kirjoittajana on TT Juha Riikonen 

68 %

18 %

14 %

Ilomantsin ev.lut.srk

Ilomantsin ort.srk

Muut



 

 8 

seurakunnassa ollaan oltu kirkkaasti selvillä, mitä muutos tarkoittaa seurakunnan toiminnan 

tasolla.  

Arvio: Seurakunnassa toimitettiin jumalanpalveluksia säännöllisesti. 

- Yhteys papiston ja seurakuntalaisten kesken oli avointa, luontevaa ja hengellisesti 

kasvattavaa.  

- Verokertymä väheni edelleen, mikä vaikutti suoraan mm. palkkakustannuksiin ja kä-

teisvarallisuuteen. Seurakunnan perustoiminnot pystyttiin pitämään ennallaan, eli jumalan-

palvelukset, kirkkokuorotoiminta, sekä sielunhoitotyö on järjestetty käytettävissä oleviin re-

sursseihin nähden jopa erittäin hyvin. On huomioitava, että menoihin tulee helposti enna-

koimattomia lisäkustannuksia.   

- Avoimuus on merkittävä voimavara, kun seurakunnan toimintoja arvioidaan. Siihen 

liittyen seurakunnassa on ollut avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. 

- Myönteistä on myös ollut valmistautuminen tuleviin ratkaisuihin, jotka saattavat 

muuttaa mm. liturgista säännönmukaisuutta paikallisesti. 

 

Pyhäköt ja niiden toiminta 

Palvelukset Elian kirkossa ovat olleet säännölliset. Jumalanpalvelusten keskittäminen Elian 

kirkkoon on ollut perusteltua, sillä seurakunnan väestä noin 85 prosenttia asuu kirkonkylässä 

tai sen välittömässä läheisyydessä. 

Seurakunnan muissa pyhäköissä toimitettiin säännölliset kirkkojuhliin liittyvät palveluk-

set. Kaikissa tsasounissa toimitettiin praasniekkapalvelukset niiden aattoina ja juhlapäivinä. 

Juhlalliset ristisaatot toimitettiin Iljan ja Petrun praasniekoissa läheisille kalmistoille. Lisäksi jär-

jestettiin praasniekkalounaita ja kahvituksia.  

Tsasounissa toimitettiin myös maallikkohetkipalveluksia pitkin vuotta. Niitä toimittivat 

erityisesti seurakunnan vapaaehtoiset kirkkolaulupiiriläiset. Vapaaehtoisuus tulee voimak-

kaasti esille Elian seurakunnan toiminnassa. Aterioilla kerätyillä vapaaehtoisilla maksuilla saa-

daan kulut korvattua juuri ja juuri. 

Arvio: Kylien praasniekat jatkavat olemassa oloaan tästäkin eteenpäin. Niillä on kyläyhtei-

söä yhdistävä vaikutus. 

 

Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalainen 

Vuoden 2018 lopussa saimme tiedon, että Johannes Karhapää luettaisiin pyhien joukkoon 

vuoden 2019 aikana. Asiasta päätti lopullisesti Konstantinopolin patriarkaatin pyhä synodi, 

eli metropoliittojen neuvosto.  

Johannes Karhapää oli Ilomantsin seurakunnan aktiivinen jäsen, joka toimi oman ky-

länsä Sonkajanrannan hyväksi. Tieto Johanneksen kanonisaatiosta otettiin yllättyneinä ja kii-

tollisina vastaan. Asiaa oli odoteltu jo kauan. Kirkon pyhät kertovat kirkon elinvoimasta. Pyhä 

Johannes on haudattu Kokonniemen kalmistoon Ilomantsiin. Hänen haudastaan saattaa 

tulla merkittävä pyhiinvaelluskohde. Seurakunta voi järjestää palvelusta pyhiinvaeltajille 

Arvio: Pyhä Johannes tulee olemaan suuren kunnioituksen kohde Ilomantsissa. Pyhän saa-

minen paikallisyhteisöön on erittäin suuri asia valtakunnallisesti ja koko ortodoksiselle maa-

ilmalle. 

 

Sielunhoito 

Seurakunnan kirkkoherra isä Ioannis on toiminut ainoana paikallisena sielunhoitajana. 

Omalla välittömällä persoonallaan hän on saavuttanut laajan arvostuksen. Hän on helposti 

lähestyttävä sielunhoitaja, jolla on aina aikaa keskustelulle. Isä Ioannis on kehitellyt erilaisia 
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työmuotoja, joilla eri-ikäisiin ihmisiin saataisiin yhteys. Papin ja kanttorin lisäksi merkittävänä 

apuna jumalanpalvelusten toimittamisessa on ollut paikkakunnalle perheineen muuttanut 

diakoni Janne Piiroinen. 

Arvio: Kirkkoherra, kanttori ja liturgisen elämän jatkuvuudelle välttämättömät vapaaehtoi-

set ovat olleet erittäin sitoutuneita tehtäviinsä. Jumalanpalveluselämä, jumalanpalveluselä-

män monimuotoisuus ja jumalanpalvelusten suuri määrä ovat todistus seurakunnan elinvoi-

maisuudesta.  

Tulevaisuudessa pappien työ seurakuntalaisten palvelijoina tullee korostumaan. Sitä 

hyvällä tavalla ennakoi kirkkoherra, joka näkyy usein katukuvassa. Hallinnon uudistuksen 

tavoitteena on juuri se, että papit olisivat enemmän sielunhoitotyössä ja lähempänä seura-

kuntalaisia. 

 

Vapaaehtoisuus ja ekumenia 

Ilomantsin pyhän Elian seurakunnan toiminta perustui vapaaehtoisten aktiivisuuteen. Va-

paaehtoisia oli noin 60 henkeä. Luottamustoimijoiden lisäksi heihin kuului kaikki piirien ja ker-

hojen vetäjät, ponomarit, kirkkolaulajat ja -lukijat. Palkattuja työntekijöitä seurakunnassa oli-

vat vuonna 2019 vain kirkkoherra ja kanttori.  

Kirkkokuoro toimi liturgisen elämän ytimessä. Kanttori harjoitti kuoroa viikoittain. Kuo-

rolaiset olivat hyvin sitoutuneita tärkeään tehtäväänsä. Elian kirkon kuoro teki läheistä yh-

teistyötä Taipaleen ortodoksisen kuoron kanssa. 

Seurakunnassa toimivat aikuistyötoimikunta ja nuorisotyötoimikunta. Lisäksi toimivat 

miestenpiiri, naistenpiiri, ponomarikerho, ikonimaalauspiirit ja sinapinsiemenkerho. Seurakun-

nassa on pyritty ottamaan huomioon kaikenikäiset seurakuntalaiset ja heidän tarpeensa. 

Merkittävänä toimintamuotona mainittakoon lähimmäispalvelutyö, jossa vuonna 2019 oli 

mukana 3 vapaaehtoista ystäväpalvelijaa. 

Martat olivat seurakunnan toiminnassa erittäin tärkeitä yhteistyötoimijoita mm. praas-

niekkalounaiden ja työttömien ruokailuiden järjestäjinä. 

Elian seurakunnalla on luottamukselliset ja välittömät ystävyyssuhteet Ilomantsin eri 

tunnustusten seurakuntiin. Vierailuja tehdään kuukausittain. Erityisesti suhteet Ilomantsin 

evankelis-luterilaiseen seurakuntaan on ollut tärkeä ja helppo.  

Yhteistyö luterilaisen seurakunnan kanssa mahdollisti yhteisen diakoniatyön ja yhtei-

set rukoushetket eri toimijoiden kutsusta. 

Sonkajan tsasouna on yhteiskristillisessä käytössä, ja yhteisiä ekumeenisia iltoja järjes-

tetään useita kertoja vuodessa. Seurakunta oli mukana myös maahanmuuttajien kotoutta-

misessa. 

Arvio: Seurakunnan vapaaehtoiset mahdollistavat seurakuntatoiminnan monet toiminnot. 

Vapaaehtoisten työtä arvostetaan. Yhteys muihin kristittyihin yhteisöihin on ollut välitöntä, 

vilkasta ja tuloksellista. Diakoniahankkeiden toteutus luterilaisen seurakunnan kanssa on 

mutkatonta ja helppoa. Myös muut tunnustukset arvostavat Elian seurakuntaa. Diakonia-

työssä Elian seurakunta on myönteisen lähimmäispalvelun paikka. 

 

Talouskysymykset ovat seurakunnan toiminnan arkipäivää 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan luotsaaja, isä Ioannis Lampopoulos, kirkkokunnan vas-

tuunkantajien pyynnöstä teki analyysia Elian seurakunnan taloudesta, arvioi menneiden 

vuosien verokertymiä, sekä seurakunnan taloudellista kantokykyä 2019. 
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Arvio: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta suhtautuu vakavasti ja avoimin mielin mahdolli-

siin seurakunnallisiin hallintomuutoksiin. Seurakunnassa tähdennetään, että kyse on kirkon 

kehittämisestä kohti kaikkien jäsenten kokonaisvaltaista palvelua. Pappien merkitys sielun-

hoitajina ja seurakuntalaisten kanssakulkijoina tulee siten korostumaan. Vielä vuoden 2019 

alussa arvioitiin, että hallinnollinen työ siirrettäisiin keskusseurakunnalle, joita Pohjois-Karja-

lassa tulee olemaan vain yksi, jos kyseinen hallintouudistus toteutettaisiin suunnitellusti. 

 

4. Seurakunnan talouden vuoden 2019 yleiskatsaus.  

Seurakunnan talous luo edellytykset seurakunnan ydintoiminnoille.  

Seurakunnan strategiaan kirjoitetut taloudenhoidon tavoitteet ja kehittämislinjat oh-

jaavat päätöksentekoa valtuustokauden aikana. Seurakunnan hallinnon perimmäinen teh-

tävä on luoda henkiset ja aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, pastoraaliselle 

työlle ja muulle kirkolliselle toiminnalle. Seurakunnan alueelta ulospäin suuntautuva muutto-

liike, työttömyys ja väestön ikärakenne pienentävät verotuloja. 

Seurakuntatyö on haasteellista, koska toteutamme evankeliumin käskyä tässä ja nyt. Seura-

kunnan haasteet ovat:  

- seurakuntamme on ikäihmisten seurakunta (42% seurakuntalaisilta). Seurakun-

nassamme ikäihmisten määrän kasvu vaatii taloudellisia resursseja ja uuden-

laista toimintakulttuuria.  

- Seurakunnan arvokas kiinteistöpohja kuluttaa seurakunnan taloudellisia resurs-

seja.  

Seurakunnan tilikauden vuosikate muodostui – 15 189,11 € alijäämäiseksi. Seurakunnan tili-

kauden tulos muodostui – 25 553,36 € alijäämäiseksi.  

Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä siirretään edellis-

ten tilikausien yli- ja alijäämätilille. 

Keskusrahastosta seurakunta on saanut 14 542,12 € toiminta-avustusta, josta 4 542,12€ 

oli Ilomantsin Elian kirkon paloilmaisinjärjestelmän uusimista varten.  

Vakuutukset ovat LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiössä (kiinteistöt) ja LähiTa-

piola Keskinäinen Vakuutusyhtiössä (tapaturma- ym. lakisääteiset). Vakuutusmaksuja on 

maksettu 3 772,62 €.  

 

5. Seurakunnan vuoden 2019 talouden katsaus 

5.1. Seurakunnan talouden tunnusluvut  

Vuosi Jäsen Verotu-

lot 

Vuosikate Tulos Inv. Inv. Rahoitus Ali-, ylijäämä 

2019 903 191 684€ - 15 189€ - 23 675€   - 25 553€ 

2018 936 191 628€ -59 246€ -67 900€ - € -  € -67 900€ 

2017 947 208 476€ 32 853 € 13 099 € -   € -   € 13 099 € 

2016 968 198 491€ 39 580€ 19 003 € -132486 €   0 € -113 483 € 

Muut talousarvion toteutumat ilmenevät talousarvion toteutumaraportista. Seurakunnan 

kokonaisrahoituslaskelma on tilinpäätöksen liitteenä.  

 

5.2. Seurakunnan verotulojen kehitys 2016 – 2019  

Veroprosentti vuonna 2019 oli 2,0 %. Veroja vuonna 2019 kertyi 191 684 €. Verotulot olivat 

vuoden 2018 tasolla mutta -4 % siitä mitä oli arvioitu. Kahden peräkkäisen vuoden veroker-
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tymä sekä verokertymäennusteet on ohjannut seurakunta laskemaan verotulomäärän ta-

lousarviossa. Verotulojen lasku perustuu jäsenmäärän laskuun, alueelliseen ansiotulotasoon 

ja verottajan alustavaan verotuloarvioon. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys heijastuu sel-

västi veroprosentin kertymään. Verottajan mukaan noin 72% seurakuntalaisista maksaa kir-

kollisveroa. Keskimääräinen vero per jäsen vuonna 2019 oli 295 €.  

 

 

Kuva 5. Verotulojen kehitys 

 

Seurakuntalaiset kustantavat verotuloillaan toimintakulut seuraavasti: 

Kustannuspaikka v.2017 v.2018 v.2019 

Kiinteistökulut (netto) 35€ 56€ 69€ 

Henkilöstökulut 155€ 167€ 140€ 

Keskusrahastokulut 53€ 48€ 43€ 

yhteensä 243€ (verotulo/jä-

sen on n. 319€) 

272€(verotulo/jä-

sen on n. 297€) 

252€(verotulo/jä-

sen on n. 295€) 

 

Vuoden 2019 kiinteistötuloista ja -kuluista on vähennetty metsätulot ja -menot. Verotuloista 

jää noin 53€ varsinaisen toiminnan järjestämiseen.  

 

198 491 €

208 476 €

191 628 € 191 684 €

180 000 €

185 000 €

190 000 €

195 000 €

200 000 €

205 000 €

210 000 €

2016 2017 2018 2019
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5.3. Seurakunnan tulot ja menot vuonna 2019  

 

Kuva 6. Tulot vuonna 2019 

 

 
Kuva 7. Toiminnan kustannukset vuonna 2019 

 

5.4. Seurakunnan tilivelvolliset  

Seurakunnan tilivelvollisia ovat: 

- seurakunnanneuvoston jäsenet, 

- kirkkoherra, 

- kirkkoherran sijainen sijaisuuden aikana, 

- kanslianhoitaja, 

- kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijät ja 

- mahdollinen pääkirkon kassanhoitaja. 

Tilivelvollisella on vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpi-

dosta toiminta-alueellaan. 

 

28 228 €

1 144 €

35 376 €

8 247 €

14 542 €

191 684 €

6 372 €

maksu- ja toimintatuotot

vuokratulot

metsätulot

kolehdit, muut keräystuotot

toim.-avustus/Korjaus-…

verotulot

korkotulot

37 060 €

48 199 €

121 420 €

24 958 €

26 860 €

4 892 €

18 166 €

8 486 €

5 088 €

14 138 €

1 878 €

keskusrahastomaksut

kiinteistöhoito

palkat

Muut palvelut

Srk:n toiminta

kirkkojen toiminta

hautausmaa

poistot

kansliakulut

Taloushallintokulut

rahastojen vähennys
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5.5. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi  

2019   2018   2017 

Yleinen seurakuntatyö   144,26 € 145,72 €  126,95 € 

Tiedotus     10,22 €  9,18 €   9,95 € 

Kiinteistötoimi    35,29 €/jäsen 39,38 €/jäsen 13,31 €/jäsen    

      

5.6. Vuoden 2019 talouden johtopäätökset  

Vuoden 2019 budjetti oli suunnitteluvaiheessa alijäämäinen -74 720 €. Tilikauden tulos oli -25 

553,36 € alijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikutti tulopuolelta toimintatuottojen 48% 

nousu, joka perustuu kolehdin, avustusten ja lahjoitusten noususta. Suurimmat alitukset ovat 

kustannuspaikoissa 170 kirkkoherra virasto, 210 seurakuntatyö, 310 Elian kirkon toiminta ja 410 

Elian kirkon kiinteistö. Alitukset menoissa perustuvat uudenlaisiin järjestelyihin seurakuntakes-

kus Elian siivoukseen, työntekijöiden sijaisuuksiin ja muiden palkkamenojen vähenemiseen. 

Henkilöstökulut ovat pienemmät -12% arvioidusta. Osaa rakennusten korjauksista ei ole to-

teutettu ja osa alitti varatut määrärahat. Suurimmat menolisäykset löytyvät kustannuspai-

kasta 411 kiinteistötoimi yhteensä ja 510 hautausmaa. Kustannus 20 629, 93€ perustuu kor-

vaukseen, jonka seurakunta maksoi öljyvahingosta seurakunnan aikaisemmin omistamassa 

seurakuntatalon tontissa.  

 

5.7. Talouden suunta ja seurakunnan toimintaedellytykset  

Seurakunta tarvitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävän omaisuuden ylläpitoon (Elian kirkko, 

Pappila, Hattuvaaran tsasouna) Suomen ortodoksisen kirkon taloudellista tukea. Seurakunta 

yhteistyössä palvelukeskuksen kanssa etsii aktiivisesti kanavia, joista voisi hakea avustuksia 

kulttuurihistoriallisten kohteiden korjaamiseen.  

Seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tahto oli löytää sellainen rat-

kaisu, joka turvaisi seurakuntayhteisön toiminnan. Ilomantsin seurakunta omalla toiminnal-

laan osallistui aktiivisesti keskusteluun koko kirkon ja erityisesti Kuopion ja Karjalan hiippakun-

nassa tapahtuvaan hallinnon uudistukseen. Seurakunta päätti yhdessä Joensuun ortodoksi-

sen kanssa (10.12.2019) perustaa uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan. Ilomantsin 

seurakunta on 1.1.2021 alkaen kappeliseurakunta.  

Liittymisen tavoite on karsia päällekkäisyyksiä eli yhdistää seurakuntien talous, kiinteis-

tönhoito ja henkilöstöhallinto isompaan kokonaisuuteen. Osa tavoitteiden tuloksista voi-

simme nähdä jo vuoden 2019 tuloksessa (henkilöstökulut). 

 

5.8. Neuvoston esitys tuloksen käsittelyyn ja talouden tasapainottamiseen koskeviksi toi-

menpiteiksi.  

Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä siirretään edellisten tili-

kausien yli- ja alijäämätilille. 

Ilomantsin seurakunnan toiminta on aktiivista. Vapaaehtoisten rooli seurakunnan toi-

minnan kehittämisessä on elintärkeä.  

Seurakunnanneuvosto seuraa talouden kehitystä kuukausittain. Tavoite on löytää 

tapa, jolla voimme vertailla talouskehitystä edellisen vuoden mukaan.  

 

6. Hallinto  

Seurakunnanvaltuuston ja –neuvoston yhteiset seminaarit pidettiin ennen valtuuston talous-

arvio ja tilinpäätöskokousta.  
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Seurakunnan luottamuselinten kokoonpanot: 

Seurakunnanvaltuusto: Ikonen Eeva, Jeskanen Veli (pj.), Karhapää Lea, Kyykallio Iiris (2. vpj.), 

Lostedt Yngve, Martiskainen Teuvo, Paukkonen Natalia, Puruskainen Oiva, Riikonen Juha (1. 

vpj.), sekä kirkkoherra itseoikeutettuna jäsenenä. Kokoontumiset: 6 kertaa. 

Seurakunnanneuvosto: Laatikainen Marjaana (Elian kirkon isännöitsijä), Laitila Eija, Kärkkäi-

nen Maire, Puruskainen Kauko (vpj.), Savinainen Jorma, Jeskanen Veli (valt.pj.), työnteki-

jäedustajana kanttori Riikka Patrikainen sekä kirkkoherra Lampropoulos Ioannis (pj.) itseoi-

keutettuna jäsenenä. Kokoontumiset: 11 kertaa. 

Kiinteistölautakunta: Eronen Pirjo, Hoskonen Oiva (pj.), Jeskanen Pertti, Jeskanen Veli, Kasti-

nen Johanna. Kokoontumiset: 4 kertaa. 

Aikuistyötoimikunta: Puruskainen Oiva, Ovaskainen Minna, Mustonen Kirsti, Hoskonen Milja, 

Huurinainen Ritva, Ovaskainen Viljami, Patrikainen Riikka, Riikonen Juha ja Laatikainen Mar-

jaana. Kokoontumiset: 3 kertaa. 

Nuorisotyötoimikunta: Karhapää Sini, Koivuniemi Anu, Hämäläinen Kari, Savinainen Jorma, 

Lampropoulos Ioannis, Patrikainen Riikka, Pesonen Hanna. Kokoontumiset: 3 kertaa. 

Vaalilautakunta: Aulis Laatikainen, Palviainen Pirkko, Oresmaa Martti sekä kirkkoherra itseoi-

keutettuna jäsenenä. Kokoontumiset: 2   

Pyhäkköjen isännät: Laatikainen Marjaana (Elian kirkko); Martiskainen Pekka (Huhuksen ru-

koushuone); Matfeinen Teuvo (Mutalahden rukoushuone); Purmonen Eelis ja keväästä 

eteenpäin (14.4.2019) Elina Purmonen (Parppeinvaaran tsasouna); Hoskonen Helka (Hattu-

vaaran tsasouna); Mustonen Kirsti (Sonkajan tsasouna).   

Tilintarkastajat: Pursiainen Teuvo, Mutanen Mauri, varalla: Hiltunen Eeva, Palviainen Jorma. 

 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnanvaltuuston vaalit pidettiin 3.-5.11.2019. Ehdokkaita oli 

12 seurakuntalaista. Valtuustolle on valittu vuosiksi 2020 – 2023: Veli Jeskanen, Oiva Puruskai-

nen, Juha Riikonen, Lea Karhapää, Yngve Lostedt, Tarja Pesonen-Sivonen, Eeva Ikonen, Iiris 

Kyykallio ja Hanna Pesonen. Äänestäjiä oli 99 ja äänestysprosentti oli 11,97%. Vaalitoimitus 

pidettiin Elian kirkossa, Hattuvaaran ja Mutalahden tsasounassa, Ilomantsin lukiossa, Pogos-

tan yläkoululla, Ilomantsin K-Marketissa ja Ilomantsin kirjastossa. 

Jokainen luottamushenkilö on vapaaehtoinen ja antaa aikaansa, kokemustaan, 

mielipiteitään ja tietotaitoaan rakennettaessa seurakuntaa kohti tulevaisuutta. Luottamus-

henkilöiden asiantuntijuus on ollut hyvin tärkeä voimavara valmisteltaessa eri hallintoasioita, 

tarjouskilpailuja, urakkasopimuksia jne. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat olleet avaimiamme 

suunnittelussa, päätöksenteossa ja arvioinnissa. Seurakunnan elimien kokouspöytäkirjat jul-

kaistaan seurakunnan nettisivulla.  

 

6.1 Hallintokulut  

Hallintokuluihin (tilit: 120, 130, 140, 170, 190) ei sisälly kanslian henkilöstökulut. Nousu aikaisem-

piin vuosiin perustuu siihen, että taloushallintopalvelut ostetaan kirkon palvelukeskuksesta.  

Vuosi 2017 2018 2019 

Kulut - 10 709 € - 10 637 € - 19 226€ 

%osuusverotuloista 5,14 % 5,6 % 10 % 

%osuus menoista 3,15 % 3 % 6,2% 
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7.  Työntekijät ja heidän hyvinvointinsa  

Seurakuntamme työntekijät ovat asiantuntevia, omistautuneita työhönsä, ja oman alansa 

erikoisosaajia. Tulevaisuutta ajatellen osaamisen kehittäminen, arvostaminen ja työntekijöi-

den hyvinvoinnista huolehtiminen antavat voimaa tehtäessä työtä tulevien haasteiden rat-

kaisemiseksi. Työntekijät ovat osallistuneet palvelukeskuksen ja hiippakunnan järjestämiin 

koulutuksiin.  

Vuonna 2018 seurakunnanneuvosto (28.8.2018 57§) päätti irtisanoa kansliahoitajan 

työsuhteen TSL 7 luvun 3§:n perusteella taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleen 

järjestelyihin perustuen. Kansliahoitajan työt päättyivät 30.4.2019. Kanslian tehtävät hoidet-

tiin 1.5.2019 alkaen sisäisillä järjestelyillä. Kirkon palvelukeskuksen taloustoimisto hoiti seura-

kunnan taloushallinnon palvelut.   

Kirkkoherra on hengellinen ja pastoraalinen isä, sekä hallinnollinen johtaja. Kirkko-

herra on seurakunnan pappi ja seurakuntalaisten sielunhoitaja. Hän on seurakunnan isä ja 

jumalapalveluksien papillinen toimittaja. Vuoden 2019 kirkkoherra Ioannis Lampropoulos oli 

kirkon taloustyöryhmän jäsenenä. Yhteistyössä HANSELin kehittämispäällikkö Mika Hännisen, 

palvelukeskuksen johtajan Sirpa Korialan, talouspäällikkö Henna Mynttisen ja Helsingin kirk-

koherran kanssa kirkkoherra teki Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien jäsen-, talousana-

lyysit ja talousennusteet vv. 2017–2030.  

Kanttori on vastuussa jumalanpalveluksien musiikillisesta osiosta, seurakunnan kirkko-

musiikkikasvatuksesta, kirkkokuorosta, aikuis- ja lapsikerhoista sekä diakoniasta laitosvierailu-

jen osalta. Vuonna 2019 seurakunnan kanttorin tehtäviä hoiti 1.–30.11. opintovapaan sijai-

sena Päivi Romppanen. Kanttori Riikka Patrikainen jatkaa Itä-Suomen yliopistossa jatko-opin-

tojaan oman työnsä ohessa.  

Kirkkoherra toimi kanttorin esimiehenä. Kirkkoherra keskustelee päivittäin kanttorin eri 

tilanteista ja päivittäisistä töistä.  

Isät Raimo Kiiskinen, Vesa Takala ja Joonas Ratilainen toimivat vuonna 2019 kirkko-

herran lomien ja vapaapäivien sijaisina. Päivi Romppanen toimii kanttorin sijaisina. Lomien 

aikana kanslian tehtävät hoiti Joensuun ortodoksisen seurakunnan toimistotyöntekijä Tommi 

Kallinen. 

Kirkkoherra on ollut kirkolliskokouksen ja kirkollishallituksen jäsen. Kanttori Riikka on toi-

minut OKL:n eli Ortodoksisten kanttorien liitto ry:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016. 

 

7.1. Henkilöstökulujen analyysi  

Suurin kiinteä kustannusmenoerä on vakituisten työntekijöiden palkat. Kaikkien henkilöstöku-

lujen (170, 210, 230, 280, 401, 403) osuus talousarviossa oli vuonna 2019 verotuloista 63,4   % 

ja koko talousarviosta 39 %. Palkkojen kustannukset laskivat vuodesta 2018 n. 19 %. Henkilös-

tökulujen selkeä lasku perustuu seurakunnan tekemiin henkilöstömuutoksiin. 

VUOSI 2017 2018 2019 

3 vakituiset - 132 376€ - 135 118€ - 109 046€ 

Muut palkat - 8 792€ - 14 955€ - 12 374€ 

YHTEENSÄ -141 168 € -150 073 € -121 420 € 

%osuusverotuloista 67,7 % 78,3 % 63,4 % 

%osuus menoista 41,5 % 42 % 39 % 
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8.  Seurakuntatyö  

8.1. Seurakuntatyön yleiskatsaus  

Seurakunnan vapaaehtoisten osuus seurakunnan työssä on seurakunnan toiminnan kan-

nalta olennainen. Kuorolaisten rakkaus kirkkolaulua kohtaan, tiistaiseuran rooli diakonia-

työssä, naisten aktiivisuus kirkkokahvien järjestämisessä, miesten ja naisten kädentaidot, mo-

nien seurakuntalaisten taito maalata ikoneita, tehdä jumalanpalveluspukuja ja koristella 

kirkkoa ja tsasounia, sekä eri toimintapiirien aktiiviset vetäjät ja osallistujat ovat tuoneet elä-

mää seurakuntaan. Vapaaehtoistyön rooli ja merkitys seurakunnan toiminnassa on korvaa-

maton. Onkin huolehdittava siitä, että ihmiset itse haluavat ja jaksavat toimia kirkon vapaa-

ehtoistyössä. Vapaaehtoistyön vastuut jaetaan ihmisten välillä.  

Seurakunta järjesti 20.11. kaikille seurakunnan vapaaehtoisille kiitoskahvit, jossa seu-

rakunta palkitsi ansioituneita vapaaehtoisia (kirkkokuorolaisia, tiistaiseuralaisia ja luottamus-

henkilöitä).  

Yleisestä seurakuntatyöstä vastaa seurakunnanneuvosto ja sen alaisuudessa toimivat 

aikuis- ja nuorisotyötoimikunta. Aikuistyötoimikunta (Aitta) ja nuorisotyötoimikunta (Nuotta) 

ovat keskustelleet ja suunnitelleet seurakunnan toimintaa liittyen lapsi- ja nuorisotyöhön, 

maahanmuuttaja-, vanhus-, ekumenia- sekä diakonia- ja lähetystyöhön. 

 

8.2. Pastoraalinen palvelu  

Pappi keskustelee ihmisten kanssa heidän elämäntilanteistaan.  

Kanttori ja pappi vierailivat Palvelukeskus Yläpihassa, hoitokoti Aurinkorinteessä, Toi-

vonlahdessa, Omenassa ja sunnuntaisin terveyskeskussairaalassa. Vanhustentalon kerho-

huoneessa toimitettiin jouluna ja pääsiäisenä liturgia.  

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan ikäjakaumasta nousee uusia haasteita palve-

luksien toimittamisessa paikkakunnan hoitolaitoksissa. Vanhusten määrän kasvaminen lisää 

myös vierailuja seurakunnasta ihmisten luokse. Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa 

kehitetty ystäväpalveluverkosto mahdollisti vapaaehtoisten säännölliset vierailut ikäihmisten 

kotona.  

Vierailimme kerran kuussa päiväkodeissa ja kirkonkylän kaikissa koulussa. Kerran vuo-

dessa pappi ja kanttori käyvät myös kyläkouluissa. Lasten ja nuorten aktivoituminen edellyt-

tää lasten ja nuorten keskuudessa toimimista.   

 

8.3. Kirkkomusiikki 

 

Yleistä kirkkolaulusta 

Kirkkomusiikkitoiminta Ilomantsissa on ollut vilkasta vuonna 2019. Kanttorin apuna seurakun-

nan jumalanpalveluksien laulusta on vastannut Pyhän Elian kirkon kuoro, seurakunnan pal-

veluksissa aktiivisesti ovat lukeneet laulajat kuoron riveistä ja seurakunnan kesän maallikko-

palveluksista on vastannut kirkkolaulupiiri.  

Kirkkokuoron pitkäntähtäimen suunnittelussa ja toiminnan arvioimisessa kanttorin 

apuna toimii kirkkomusiikkitoimikunta (Kumu), johon kuuluu kolme laulajaa, joista yksi vaihtuu 

vuosittain. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.  

Kirkkokuorossa kävi säännöllisesti 15 laulajaa, viikoittaiset harjoitukset Elian kirkossa 

kestivät kaksi tuntia. Kirkkolaulupiiri, jossa laulajia on 12, harjoitteli noin joka toinen viikko niin 

ikään Elian kirkossa, mikä on osoittautunut erittäin hyväksi tilaksi kirkkolauluharjoituksia aja-

tellen.  
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Kanttori Riikka Patrikaisen opintovapaan aikana 1.-30.11. kanttorin sijaisuudesta vas-

tasi teologian kandidaatti Päivi Romppanen.  

 

Kirkkokuoron kevään konsertit 

Kevään suurimpia tavoitteita kirkkokuorolle paaston ja pääsiäisen ajan jumalanpalvelusten 

lisäksi oli yhteinen paastokonsertti ”Kuin rannan ruoko” 6.4. luterilaisessa kirkossa. Valmis-

timme konserttia varten luterilaisen kirkkokuoron kanssa sekä omaa että yhteistä ohjelmis-

toa. Konsertin tavoitteena oli päästä tutustumaan toinen toistemme paastoon liittyvään ju-

malanpalveluslauluperinteeseen. Yhteistä ohjelmistoa varten harjoiteltiin keväällä neljä ker-

taa mukana toistemme harjoituksissa ja pari kertaa erillisellä ajalla. Yhteistyö kirkkokuorojen 

välillä koettiin hedelmälliseksi ja yhteiskonserteille toivottiin jatkoa tulevina vuosina.  

Kevään oma esiintyminen oli Ekumeeninen äitienpäiväjuhla Elian kirkossa 12.5., jolloin 

kirkkokuoro lauloi pääsiäisenajan lauluja ja TT Pekka Metso piti puheen äideille.  

 

Yhteistyö Taipaleen kirkkokuoron kanssa 

Kirkkokuoro jatkoi yhteistyötään Taipaleen ortodoksisen seurakunnan kirkkokuoron kanssa 

keväällä pitämällä 30.-31.3. yhteiskoulutuksen Ilomantsissa, kutsuttuna kouluttajana dir.cant. 

Petri Nykänen. Kuorot lauloivat yhdessä kaikki viikonlopun jumalanpalvelukset. Yhteistyötä 

jatkettiin myös syksyllä yhteisen Viinijärvellä pidetyn laululauantain merkeissä 5.10., jolloin val-

mistauduttiin yhteiseen joulukonserttiin Ilomantsissa su 8.12. Yhteinen ortodoksisista joululau-

luista koostuva joulukonsertti oli Ilomantsissa hyvin suosittu ja sai paljon hyvää palautetta 

kuulijoilta.  

Laulajien äänenmuodostusopetuksesta on vastannut jo vuosia laulupedagogi Sanna 

Heikkinen ja yhteistyötä jatkettiin myös vuonna 2019 sekä osana laululauantain koulutusta 

että muulla ajalla.  

 

Ystävyysseurakuntatyötä, erityisiä esiintymisiä ja kokemuksia palvelusten nettilähetyksistä 

Kirkkokuorolaisista osa oli mukana laulamassa vanhan ajanlaskun pääsiäisen palve-

luksia ystävyysseurakunnassamme Viron Miiksessä 25.-29.4. Pääsiäisyönä lauloimme palve-

luksia kolmessa eri kirkossa. Kuorolauluapu suurina juhlina on Virossa erityisen toivottua, sillä 

kirkkokuoroja ei maaseudulla juuri ole.  

Kesän tärkeintä toimintaa kirkkolaulun kannalta olivat seurakunnan praasniekat. Iljan 

praasniekoilla on perinteisesti laulanut myös paljon kirkkolaulajia eri puolilta Suomea. Kirkko-

kuoro osallistui maakuntapäivään 31.8. laulamalla sävelhartauden Elian kirkossa. Vapon 

tehtaan peruskivi muurattiin 25.9. ja kirkkokuoro oli mukana laulamassa tapahtumaan liitty-

vässä ekumeenisessa siunauksessa. Kirkkokuoro aiempien vuosien tapaan lauloi aktiivisesti 

erityisesti suuren juhlien – joulun ja pääsiäisen – alla eri hoitokodeissa ja hartauksissa.   

Pyhän Elian kirkon jumalanpalveluksista on tehty striimauksia säännöllisesti ja näistä 

seurakunnan aivan tavallisista viikoittaisista jumalanpalveluksista saatu paljon hyvää pa-

lautetta, erityisesti siksi, että striimatut jumalanpalvelukset ovat täysin esteettömiä ja mah-

dollistavat palveluksiin osallistumisen niillekin, jotka kirkkoon eivät muuten pääse. Striimaus-

ten kautta Ilomantsin jumalanpalveluksia pääsee seuraamaan ympäri maailman – kuunte-

lijoita palveluksillemme on ollut 10 eri maasta. 

 

Muutoksia työnkuvassa ja muuta seurakunnallista työtä 

Helmikuun 2019 alusta kanttori ja pappi olivat kahdestaan vastuussa myös seurakunnan 

kansliasta pitkäaikaisen kanslistin, Erja Hokkisen jäädessä pois. Uuteen työmäärään sopeu-

tuminen ja töiden uusi järjestely vaatii aikaa. 
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Vuonna 2019 piti tyhjentää seurakunnan vanha arkisto Mantsintiellä, mikä vei merkit-

tävästi myös kanttorin työaikaa. Arkistossa oli muiden tavaroiden ja arkistoaineistojen lisäksi 

nuotteja ja nuottijulkaisuja yli sadan vuoden ajalta. Arkistoaineistosta eroon hankkiutuessa 

täytyi siksi käyttää myös asiantuntijoiden apua, mm. kirkkomusiikin professori Maria Takala-

Roszczenkon.  

Kanttori osallistui vuonna 2019 aiempien vuosien tapaan seurakunnan aikuis- ja nuo-

risotyöhön, toisin sanoen Ilomantsin tiistaiseuroihin, tapahtumajärjestelyihin (praasniekat, 

matkat, tapahtumat) sekä tapahtumatiedotukseen lehdissä, seurakunnan nettisivuilla ja Fa-

cebookissa ja Aamun Koitto -lehden toimittamiseen. Kanttori kirjoitti säännöllisesti hartauskir-

joituksia Sanoja arkeen -palstalle Pogostan Sanomiin. Kanttori piti päivänavauksia ala- ja 

yläkoululla sekä lukiossa ja järjesti syksyllä muutaman kerran nuokkarivartteja alakoulussa. 

Kanttori vieraili myös ennen joulua alakoulun kaikilla uskontotunneilla, sekä papin kanssa 

kuukausittain eri hoitokodeissa, päiväkodissa ja eskarissa.  

Kanttori on toiminut vuodesta 2016 ja edelleen Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry:n pu-

heenjohtajana. Vuoden 2020 kirkkolaulupäivien järjestäminen alkoi tammikuussa 2019 ja 

kanttori on osallistunut säännöllisesti kirkkolaulupäivätyöryhmän toimintaan useimmiten 

Skype-kokousten muodossa, mutta myös Joensuussa työryhmän kanssa kokoontuen. 

 

8.3.1. Kirkkomusiikin toiminnan tilipäätös  

Kirkkomusiikin toiminnan rahoitukseen ei sisälly kanttorin palkkamenoja. Kirkkomusiikkitoi-

minta sai vuonna 2019 merkittävän lahjoituksen. Kirkkomusiikin toiminnan (220) rahoitusosuus 

on vuonna 2019 verotuloista 1,3 % ja kokotalousarviosta 0,8 %. Kirkkomusiikki on ikkuna orto-

doksisuuteen monella tavalla. Kirkkomusiikkitoiminta vahvistaa seurakunnan lähetystyötä. 

Kirkkomusiikki (220) 

Vuosi 2017 2018 2019 

Tulot  493 € 764 € 1 610 € 

Menot - 2 195  € - 2 599  € - 2 583  € 

Toimintakate - 1 702 € - 1 835 € - 973 € 

%osuusverotuloista 1,1 % 1,4 % 1,3 % 

%osuus menoista 0,6 % 0,7 % 0,8 % 

 

8.4. Jumalanpalvelukset  

8.4.1. Ajan pyhittäminen ja liturgiat  

Jumalapalvelukset ovat kaikille avoimia. Palveluksia järjestettiin pääkirkossa, tsasounissa ja 

palvelukodeissa. 

Viikonloppuisin ja suurina juhlina profeetta Elian kirkossa ja tsasounissa toimitettiin aat-

toina suuri ehtoopalvelus, ja juhlapäivinä aamupalvelus ja liturgia. Keskiviikkoisin toimitettiin 

ehtoopalvelus Elian kirkossa. Opetusliturgia toimitettiin tammikuussa. Noin kerran kuussa jär-

jestettiin kirkossa liturgian jälkeen kirkkokahvit vapaaehtoisvoimin.  

Seurakunnan tsasounissa toimitettiin jumalanpalvelukset tsasounien praasniekoissa ja 

mahdollisuuksien mukaan myös muina aikoina, erityisesti joulu- ja pääsiäisaikaan.  

Pyhäkköjen kaunistus ja siivous tapahtuu vapaaehtoisvoimin. Armi Martiskainen ja 

Pirjo Puruskainen ovat jatkaneet historiallisestikin arvokasta perinnettä kirkkoleipien paista-

jina. 
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Seurakunnan väestön ikääntyminen aiheuttaa uusia haasteita. Jumalanpalvelukset 

lähetetään suorana internetin kautta seurakunnan YouTube-kanavalla noin 2-3 kertaa kuu-

kaudessa.  

Ottaen huomioon seurakunnan koon ja ikärakenteen, palveluksiin osallistutaan koh-

tuullisen hyvin.  

 

8.4.2. Elämää pyhittävät toimitukset   

Ennen hautajaisten, kasteen, ja elämän kannalta tärkeiden sakramenttien tai muun palve-

luksen toimittamista pappi oli yhteydessä seurakuntalaisten kanssa ja keskusteli ihmisten elä-

mäntilanteesta, sekä palveluksien sisällöstä ja merkityksestä. Pappi käy rotinoilla vastasynty-

neiden vauvojen perheissä.  

Joulupaaston ja suuren paaston aikana seurakuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua 

katumuksen sakramenttiin.  

Seurakunta tiedottaa kirjeitse seurakuntalaisia mahdollisuudesta toimittaa rukouspal-

velus syntymäpäiväänsä viettäville, sekä kodinpyhitys seurakuntaan muuttaneille. Seura-

kunta muistaa kortilla 1–7 -vuotiaiden lasten syntymäpäiviä. 

Pappi on toimittanut ripityksiä heikkokuntoisille seurakuntalaisille hoitolaitoksien hen-

kilökunnan tai seurakuntalaisten kutsusta.    

 

8.4.3. Erityistä – Praasniekat – Piispan vierailut  

Elian kirkon ja jokaisen tsasounan praasniekka on ainutlaatuinen ja omanlaisensa. Praas-

niekat ovat pyhäkköjen suurin vuosijuhla. Praasniekat ovat paikallisesti erittäin tärkeitä ja 

merkityksellisiä. Elian kirkon juhla on koko Ilomantsin juhla. Ulkopaikkakuntalaisten osallistumi-

nen juhlaan korostaa juhlan kansallista ja jopa kansainvälistä merkitystä. 

Huhuksen praasniekka eli Kristuksen taivaaseenastumisen juhla oli 29.–30.5.2019. 

Praasniekkapalvelukset toimitettiin tsasounalla, missä nautimme sekä illalla että päivällä yh-

teisestä, huhuslaisten järjestämästä kahvituksesta.  

Parppeinvaaran kaikkien pyhien praasniekkaa vietettiin lauantaina 15.6. Ehtoopal-

veluksen jälkeen siirrymme Parppeinvaaran runopirttiin. Kalevalaiset naiset tarjosivat siellä 

kahvin ja järjestivät yhteistä ohjelmaa, muun muassa kyykkää.  

Petrun praasniekkaa vietettiin Hattuvaarassa 28.–29.6.2019 apostolien Pietarin ja 

Paavalin päivänä. Petrun praasniekan ohjelmassa oli 28.6. ennen vigiliaa litania vanhalla 

hautausmaalla ja vigilian jälkeen kahvit ja tsuajut tsasounan pihalla. Juhlapäivänä 29.6. oh-

jelmaan kuuluivat palvelukset, ristisaatto sekä litania vanhassa kalmistossa. Palvelusten jäl-

keen oli ruoka ja kahvit tsasounan pihalla. Praasniekkojen ohjelmaan kuului tänä vuonna 

yhteinen tutustuminen Makkolan museotilaan, siellä myös tanssittiin ketjutanssi Liisa Matvei-

sen vetämänä.  

Iljan praasniekkaa vietettiin 19.–20.7.2019. Praasniekkaviikolla maanantaina 15.7. toi-

mitettiin liturgia pyhän Johannes Sonkajanrantalaisen haudalla. Torstaina eli 18.7. illalla oli 

Pyhän Elian kirkossa kamarimusiikkikonsertti “Taivaat julistavat Jumalan kunniaa: 12 kvartet-

tia psalmien teksteihin”, jonka on säveltänyt Leonid Bashmakov (1927-2016). Teoksessa lau-

loivat Varvara Merras-Häyrynen, sopraano; Riikka Patrikainen, altto; Heikki Hattunen, tenori 

ja Sampo Haapaniemi, baritoni. Konsertti keräsi kirkon täyteen ihmisiä. Praasniekkaviikon 

muuhun ohjelmaan kuului myös Parppeinvaaran Runopirtissä 19.7. esitetty “Kohtalokas suo”, 

Ilomantsilaisiin runonlauluteksteihin perustuva pienoisnäytelmä, ohjaajana Liisa Matveinen. 

Praasniekan palvelukset alkoivat ristisaatolla 19.7. Ilomantsin keskustan torilta Elian 

kirkkoon. Klo 17 toimitettiin vigilia. Tsuajuilta kuten päiväjuhlakin järjestettiin Seurakuntakeskus 

Elian pihapiirissä. Praasniekkojen aikana oli mahdollisuus tutustua praasniekkojen historiasta 
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kertovaan diaesitykseen Seurakuntakeskus Elian salissa. Mukana tsuajuillassa oli pieniä soit-

tajia ja evl. kanttori Pekka Varonen sekä Maukkulan kylätanhuajat. Ohjelmassa oli myös te-

nori Heikki Hattusen lauluesitys ja isä Heikki Huttusen ja isä Ioanniksen kertomuksia praasniek-

kakokemuksista muualla maailmassa. Tsuajuillan juonsi Yngve Lostedt.   

Lauantaina 20.7. päivä alkoi liturgialla ja ristisaatolla Kokonniemen kärkeen. Johan-

nes Sonkajanrantalaisen haudalla toimitettiin rukouspalvelus. Klo 12 ruokailtiin ja päiväjuhla 

alkoi klo 13. Päiväjuhlan teemallisen juonnon praasniekkojen historiasta ja merkityksestä kir-

kon perinteessä piti TT Juha Riikonen, juhlapuheen piti kirkon vastaava tiedottaja Maria Hat-

tunen aiheena ”Praasniekoilla tavataan ajan ja ajattomuuden rajalla”. Juhlissa esiintyi ja 

leikitti Kansanlaulukuoro. 

Aila Eskelinen naisten avustamana sekä Martat järjestivät juhla-ateriat. Marjaana 

Laatikainen ja Kirsti Mustonen hoitivat kahvituksen aitassa praasniekkapäivänä. Miestenpiiri 

järjesti teltat. Praasniekkojen kävijämäärä oli edellisvuotta pienempi, sillä praasniekoilla ei 

ollut vieraita Virosta ja Turun Martin seurakunnasta oli juhlassa vain kaksi edustajaa.  

Praasniekkojen ruokailussa ja tsuajuilloissa oli vapaaehtoinen maksu, jota tänä 

vuonna erityisesti mainostettiin aiempien vuosien heikon tuoton takia. Tuotto olikin tänä 

vuonna edellisvuosia parempi, yhteensä 806€.  

Mutalahden praasniekkaa vietettiin 7.–8.9. Mutalahden kylätoimikunta järjesti praas-

niekka-aterian Mutalahden kylätalolla. 

Sonkajan tsasounan praasniekkaa juhlittiin 13.–14.9.  

KIITOS KAIKILLE VAPAAEHTOISILLE JA JUHLIIN OSALLISTUNEILLE! 

 

8.4.4. Elian kirkon ja tsasounien toiminnan tilinpäätös  

Elian kirkon ja tsasounien ympärillä tapahtuvan toiminnan (310–380) rahoitusosuus oli 

vuonna 2019 verotuloista 2,6 % ja kokotalousarviosta 1,6%. Suuri osa menoista ja tuloista 

(mm. tuohustulos, kolehdit) kohdistui Elian kirkon toimintaan. Tilikauden ylijäämä ohjattiin kir-

kon ja tsasounien kiinteistökulujen kattamiseen.  

Kirkkojen toiminta (310 - 380) 

Vuosi 2017 2018 2019 

Tulot 11 018 € 15 395 € 13 544 € 

Menot - 5 726 € - 10 800 € - 4 892  € 

Toimintakate 5 291 € 4 595 € 8 651 € 

%osuusverotuloista 2,7 % 5,6 % 2,6 % 

%osuus menoista 1,7 % 3 % 1,6 % 
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8.5.5. Vuonna 2019 toimitetut jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet. 

 
Kuva 8 Jumalanpalvelukset vertailu vv. 2017–2019 

YouTube:en lähetyt jumalanpalvelukset on katsottu n. 8000 kertaa, katseluaikaa 1,5t/kert. 

 

9. Seurakuntatyön toimintamuodot 

9.1. Aikuistyö  

Aikuistyö johdattaa seurakunnan jäsenet liturgiseen elämään, ja pyrkii syventämään orto-

doksista tietoutta. Sen saavuttamiseksi pidettiin seurakuntailtoja, pidettiin opetuspuheita ja 

kirjoitettiin hartauskirjoituksia lehtiin. Koulutettu maallikko (teologian tohtori) pitää aika ajoin 

opetuspuheen sunnuntailiturgiassa.  

 

9.1.1. Seurakuntaillat  

Vuoden ensimmäisessä Kohtaamisia-illassa 9.1. Terttu Korhonen puhui seurakuntalai-

sille Hyrsyläläisten sotavankeudesta. Keskiviikkona 16.1. diakoni Janne ja puolisonsa Jaana 

Piironen kertoivat kuvilla seitsemän viikkoa kestäneestä matkasta, jonka he tekivät matkai-

luautolla pääasiassa vanhoihin itäblokin maihin. Nunna Ksenia Lintulan luostarista puhui seu-

rakuntalaisille pyhästä Kseniasta keskiviikkona 23.1. autuaan Ksenia Pietarilaisen juhlan aat-

tona. TT Juha Riikonen 13.2. kohtaamisia illassa kertoi kirkkomme uusista pyhistä, Pyhittäjä 

Johannes Valamolaisesta ja Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajarantalaisesta.  

Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen vieraili seurakunnassa lauantaina 16.3. 

Vierailunsa aikana piti seurakuntalaisille kaksi alustusta: 1. Pyhien ihmisten kunnioittaminen 

ja 2. Athosvuoren merkitys ortodoksiselle maailmalle.  Kuopion ja Karjalan metropoliitta Ar-

seni piti pastoraalisen matkansa Ilomantsissa 6.-7.4. Vierailunsa aikana metropolitta luennoi 

ikoneista sunnuntaina 7.4 kirkkokahvien jälkeen.  

Syksyn kohtaamisia-illoissa ehtoopalveluksen jälkeen joimme yhdessä teetä/kahvia 

ja keskustelimme kirkkoon ja elämään liittyvistä asioista kirkkoherran tai kanttorin alustamina.  

Vuoden aikuiskasvatuksen suunnitelma toteutetaan kuunnellen seurakuntalaisten 

toiveita. 

Seurakunta on mahdollisuuksien mukaan kannustanut ja tukenut taloudellisesti seu-

rakuntalaisia ja luottamushenkilöitä osallistumaan Valamon opiston järjestämiin kursseihin.  
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9.1.2. Aikuisten piirit  

Miestenpiiri jatkoi toimintaansa. Vastuuhenkilöinä olivat Reijo Palviainen ja Pekka Jeskanen. 

Miestenpiiriläiset rakensivat jääristin teofanian juhlan kunniaksi ja hautausmaan kevättalkoi-

siin ja muihin talkootöihin. Naistenpiiri kokoontui satunnaisesti erilaisten diakoniatehtävien 

yhteydessä. Naistenpiiri yhdessä kirkkolaulupiirin kanssa vieraili Lieksaan Iljan Neulojien luona 

5.5. Naistenpiiriläiset järjestivät isänpäiväkahvituksen Elian kirkossa. Vastuuhenkilönä oli 

Maire Kärkkäinen. 

Tiistaiseurat kokoontuvat Ilomantsissa, Mutalahdessa ja Hattuvaarassa. Tiistaiseura on 

ollut mukana järjestämässä joulupuurojuhlaa, kirkkokahveja ja työttömien ruokailuja. Ilo-

mantsin tiistaiseura kokoontui seurakuntakeskuksessa noin kerran kuukaudessa. Mutalahden 

ja Hattuvaaran tiistaiseurat kokoontuivat muutaman kerran vuodessa. Mutalahden ja Hat-

tuvaaran tiistaiseurat kokoontuivat kodeissa. Tiistaiseura oli mukana järjestämässä työttö-

mien ruokailuja sekä joulupuurojuhlaa 15.12. seurakuntakeskus Eliassa. Juhlassa esiintyi kirk-

kokuoro.  

Seurakunnan seniorien ikonimaalauspiiri kokoontui seurakuntakeskuksessa maanan-

taiaamuisin. Piiriä ohjasi ikonimaalari Anu Koivuniemi. Seniorien ikonimaalauspiiri järjesti kol-

mipäiväisen ikonimaalausleirin keväällä ja alkusyksyllä. 

Ilomantsin kansalaisopisto tarjosi ikonimaalauksen, kultauksen teon opetusta ja pää-

siäismunien tekoa. Opettajana toimi Marjaana Laatikainen. 

 

9.1.3. Retket ja tapahtumat  

Sunnuntaina 6.1. leikattiin kirkossa Basileioksen piirakka ja isä Ioannis tarjosi nimipäivä-

kahvit. Opetusliturgian toimitettiin 20.1.  

Koko perheen ekumeeninen hiihtoristisaatto järjestettiin lauantaina 9.3. Mukana oli 

20 ihmistä. Reittinä oli aiempien vuosien tapaan Sonkaja – Ilomantsi. Matkan puolessa vä-

lissä pysähdyttiin Matti Tiittasen luona, jossa Päivi Keronen tarjosi hiihtäjille välipalan. Väinö 

Leppänen teki ladut ja järjesti moottorikelkkakyydityksen pienimmille. Muista järjestelyistä 

vastasi Jorma Savinainen.  

 

Virpomavitsojen teko järjestettiin keskiviikkona 10.4. seurakuntakeskuksella tekoa 

EPL:n jälkeen. Keittoruuan tapahtumaan järjesti Eija Pulkkinen. Mukana olivat vuoden 2019 

kriparilaiset. Pääsiäisyön aterian järjestivät Martat, seurakuntakeskus oli täynnä ruokailijoita.  

Seurakunta järjesti linja-automatkan Kuopioon 5.5., kirkkomuseo Riisan järjestämään 

Sasaki –näyttelyyn. Kirkkomuseossa oli järjestetty opastus. Matkan alussa nautimme lounasta 

Kuopion Kreetan ravintolassa. Matkalle mukaan lähti myös tuupovaaralaisia ja Kiihtelysvaa-

ran tiistaiseuralaisia. Matkaan osallistui 40 ihmistä.  

Hautausmaatalkoot pidettiin 10.5., jotka päättyivät yhteiseen ruokailuun seurakunta-

keskus Eliassa. Mukana oli noin 30 talkoolaista. 

Ruukkipäivänä Möhkössä su 14.7. liturgia Ruajetuvalla, toimitti mp Arseni. Mukana 

ONL:n vieraina ollut ryhmä konstantinopolilaisia nuoria. Mp Arseni ja isä Ioannis osallistuivat 

liturgian jälkeen ekumeeniseen paneeliin Seppo Kuosmasen ja Hannu Mustakallion kanssa.   

Pyhän marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaisen pyhien joukkoon liittä-

minen tapahtui Sonkajanrannan kirkossa 12.-13.7. Tämä ei ollut historiallinen tapahtuma vain 

Ilomantsin ja Joensuun seurakunnille vaan koko ortodoksiselle kirkolle. 

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta oli mukana Villiruokafestivaaleissa ja Karhufesti-

vaaleissa siten, että kirkkoa pidettiin 16.-17.8. auki ja järjestettiin opastus.   

Ilomantsin ortodoksinen ja ev.lut. seurakunta yhteistyössä Ilomantsin Yrittäjien kanssa 

järjestivät vanhusten yhteisen virkistyspäivän 20.8., joka pidettiin ev. lut. seurakuntatalolla. 
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Vastuuhenkilöt olivat Suvi Remes ja Juha Riikonen. Päivän sponsorina olivat Ilomantsin yrittä-

jät. Tapahtuma hyvin suosittu.  

Tiistaiseurojen aloittajaisliturgia toimitettiin pokrovana 1.10. Mutalahdessa, jonka jäl-

keen syötiin perinteisesti ateria kylätalolla. 

Seurakunta järjesti linja-automatkan Valamoon PSHV:n vuosijuhlille sunnuntaina 

20.10.  

Vapaaehtoisten kiitoskahvitus pidettiin ke 20.11., samalla muistettiin erilaisilla ansio-

merkeissä vapaaehtoistyössä ansioituneita.  

Tiistaiseura järjesti joulupuurojuhlan, joulun esijuhlan su 15.12. Juhlassa esiintyivät tier-

napojat, sekä järjestettiin myyjäiset ja arpajaiset.  

Seurakunta oli mukana järjestämässä vapaaehtoisten koulutusta. Vapaaehtoistyötä 

tukevat keskiviikkoiltaisin järjestetyt luennot toteutettiin yhteistyössä SPR:n, Ilomantsin evl. 

seurakunnan ja kansalaisopiston kanssa. Paikalla yleensä 20-30 osanottajaa. Vapaaehtois-

ten kiitoskahvit pidettiin Elian kirkossa 21.11. Kahvituksen järjesti Ravintola Parppeinpirtti. Kah-

vien jälkeen kuulimme kreikkalaisia lauluja. 

Aikuistoimikunnan arvion mukaan seurakunnan resurssit huomioon ottaen toiminta on 

erittäin monipuolista ja laadukasta. 

 

9.1.4. Ekumeeniset suhteet  

Ekumeenisen rukousviikon Ilomantsin seurakuntien yhteinen kokoontuminen pidettiin 

Sonkajan kylätalossa su 20.1. 

Lauantaina 2.9. järjestettiin toista kertaa luterilaisen seurakunnan ja Ilomantsin kansa-

laisopiston kanssa yhteistyössä seminaari, jonka aihe tällä kertaa oli Paasto ja hiljaisuus. Se-

minaarin tarkoitus oli lähestyä käsiteltävää aihetta tieteen ja kirkkojen näkökulmista. Paikaksi 

valittiin Kino-Mantsi. Suunnitteluryhmässä oli kanttori Riikka Patrikainen, kirkkoherrat Seppo 

Kuosmanen ja Ioannis Lampropoulos ja kansalaisopiston rehtori Saara Immonen. Isä Tuomas 

Kallonen alusti aiheesta ”Paaston merkitys ja muodot”, rovasti Petri Karttusen teemana oli 

”Paasto ja hiljaisuus”. Ravitsemusterapeutti Ringa Nenonen puhui aiheesta ”Terveyttä paas-

tolla”. Kirkkoherra Seppo Kuosmanen juonsi tilaisuuden ja paneelikeskustelun. Välipalan tar-

josi Vaara-Karjalan Osuuspankki. Järjestelyissä olivat mukana Ilomantsin Martat. Vastaaville 

yhteistyössä järjestetyille hyvää elämää käsitteleville seminaareille on toivottu jatkoa. Tämän 

vuotinen tapahtuma keräsi n. neljäkymmentä osanottajaa. 

Pogostan hiihdon lauantaina (16.3.) pidettiin hiihtäjille ekumeeninen lähtöhartaus. 

Sydänyhdistyksen pääsiäishartaus pidettiin 16.4. 

Mutalahdessa pidettiin Lasaruksen lauantaina liturgia 13.4., jonka jälkeen kylätalolla 

oli yhteinen ruoka ja virpomavitsojen tekoa.  

Ekumeeninen pääsiäishartaus Sonkajan tsasounalla pidettiin 23.4.  

Ekumeeninen äitienpäiväjuhla pidettiin 12.5. Profeetta Elian kirkossa. Liturgian jälkeen 

oli sydänyhdistyksen tarjoamat ekumeeniset kirkkokahvit. Profeetta Elian kirkon kuoro piti sä-

velhartauden ja Itä-Suomen yliopiston professori Pekka Metso puhui äitiydestä. 

Motoristikirkko järjestettiin sunnuntaina 19.5.Elian kirkossa.  

Maija-Liisa Jeskanen, Marjaana Laatikainen, Kirsti Mustonen ja Martiskainen Auli apu-

reineen järjestivät ekumeeniset kirkkokahvit 30.6., 7.7. ja 21.7. seurakuntakeskus Elian aitassa.  

Karhufestivaalin yhteydessä yhteistyössä ev.lut. - ja helluntaiseurakuntien kanssa jär-

jestettiin ekumeeninen toritapahtuman perjantaina 16.8. Myös kirkko oli auki tapahtuman 

aikaan 16.–17.8. molempina päivinä opastuksen muodossa. 
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Rehvanan piitsillä pidettiin perinteinen ekumeeninen hartaus torstaina 22.8. Kuu-

tamo-kirkko pidettiin Möhkön arboretumissa sunnuntaina 1.9. Vastuuviikon rukoushetki pi-

dettiin Ilomantsin helluntaiseurakunnassa sunnuntaina 27.10.  

Ilomantsin seurakunnan kirkkoherra vieraili Turun Martin ystävyysseurakunnassa 28.-

30.10. Vierailun tavoite oli tavata seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia ja keskustella 

ystävyysseurakunnan yhteisestä toiminnasta. Yhteiseen tapaamiseen osallistuivat vt. kirkko-

herra Ilona Hägglund ja martinseurakuntalaiset Hanna Lehto, Anni ja Sakari Itähaarla. Ta-

paamisessamme nousi esille, että seurakuntien ystävyystoiminta on ekumeenisena toimin-

tamuotona ainutlaatuinen – se on kestänyt vuodesta 1977 tähän päivään asti. Sovimme 

että Martin ystävien vierailu Iljan praasniekoille jatkuu. Sovimme myös, että alamme valmis-

tella seminaaria aiheesta “Ilomantsin ja Turun Martin seurakuntien ystävyystoiminta – Idän ja 

lännen kohtaaminen”, ajankohtana syksy 2020. Seurakuntien edustajat osallistuivat Suomen 

ortodoksisen kanttorikuoron konserttiin tiistai-iltana Turun tuomiokirkossa. 

Ekumeeninen adventtitapahtuma järjestettiin Parppeinvaaralla 29.11. Lähtö oli liikun-

tahallilta, kynttiläkulkueena. Ekumeeninen hartaushetki oli Parppeinvaaran runokylässä. 

Joulupuuroa ja glögiä tarjoiltiin Ravintola Parppeinpirtissä. 

Yrittäjien ekumeeninen joulujuhla järjestettiin Sonkajan tsasounalla 12.12. Mainostus 

oli ymmärretty niin, että tapahtuma oli tarkoitettu vain yrittäjille. Siksi paikalla ei ollut kyläläi-

siä.  

 

9.1.5. Maahanmuuttajat  

Seurakunnassa on maahanmuuttajajäseniä. Sellaisia jäseniä, joiden äidinkieli oli muu kuin 

suomi tai ruotsi, on 4,9 % läsnä olevista seurakuntalaisista. Suurin vähemmistökielistä oli ve-

näjä. Jäsenistössä oli lisäksi saksaa ja kreikkaa äidinkielenään puhuvia. Seurakunnassa toi-

minta on tarkoitettu kaikille ikäryhmille ja kaikille kansallisuuksille.  

 Yhteistyössä SPR:n ja ev.lut. seurakunnan kanssa Ilomantsissa asuvat syyrialaiset osal-

listuvat talvirieha-tapahtumaan, joka järjestettiin seurakuntakeskus Eliassa. Syyrialaiset aut-

toivat EU-ruoan pussittamisessa.   

 

9.1.6. Miiksen ystävyysseurakunnan toiminta 

Ilomantsin ja Miiksen seurakuntia yhdistää maantieteellinen sijainti; molemmat sijait-

sevat reuna-alueilla. Lisäksi setukaisten kulttuuri on lähellä karjalaista kulttuuria. Yhteistyöso-

pimus mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön myötä mahdollisuuden tutustua sisarkirkon elä-

mään ja käytäntöihin syvällisemmin. 

Kirkkoherra ja kanttori yhdessä muuttamien kirkkokuorolaisten kanssa vieraili vanhan 

ajan pääsiäisenä Miiksessä. Matkan tavoite oli auttaa jumalanpalveluksissa. 

 

9.1.7. Aikuistyön ja muun seurakuntatyön tilinpäätös 

Aikuistyötoiminnan (210, 280) rahoitusosuus on vuonna 2019 verotuloista 2,5 % ja kokotalous-

arviosta 0,3 %.  

Aikuistyö/muu seurakuntatoiminta (210 ja 280) 

Vuosi 2017 2018 2019 

Tulot 5 314 € 340 € 3 874 € 

Menot - 3 736 € - 4 169 € - 4 865 € 

Toimintakate 1 577 € - 3 829 € - 991 € 
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%osuusverotuloista 1,8 % 2,2 % 2,5 % 

%osuus menoista 0,5 % 1,1 % 0,3 % 

 

9.2. Nuoriso ja lapset 

Kirkon tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikille. Seurakunnan tehtävänä on löytää nyky-

päivän kieli, jolla tavoittaa nuoret ja lapset. Kirkkoherra aloitti WhatsApp –sovelluksen käyttö 

kristinoppikoululaisten kanssa. Seurakunnan nuorisotyö on murroksessa. Nuorille ja lapsille 

suunnattu laaja harrastustoiminta, suhtautuminen kirkkoon, ja nuorten ja lapsiperheiden ny-

kyelämän tapa edellyttää kirkolta ja seurakunnalta uudenlaista lähestymistä lapsi- ja nuori-

sotyössä. 

Nuorisotoimikunta toimii seurakunnanneuvoston alaisuudessa. Nuorisotoimikunta 

suunnittelee, toteuttaa ja arvioi seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä. Seurakunta lahjoittaa 

ylioppilaslakin stipendinä Ilomantsin lukiosta valmistuneille ortodoksisille ylioppilaille.  

Vuonna 2019 sinapinsiemenkerho, lasten ikonimaalauspiiri ja ponomarikerho jatkoi-

vat toimintaansa.  

Nuorten ja lasten väheneminen Ilomantsissa heijastuu seurakunnan lapsi- ja nuoriso-

toiminnassa. Suhtautuminen kirkkoon on myös muuttunut kielteisemmäksi. Ilomantsin seura-

kunnan lapsi- ja nuorisotyötä tukee Ilomantsin eri toimijoiden myönteinen suhtautuminen 

seurakuntatyöhön. Seurakunta tekee yhteistyötä koulujen, päiväkodin, nuorisotoimen, kan-

salaisopiston ja eri järjestöjen kanssa.  

Yhtenä haasteena seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä on yleinen kielteisyys kirkkoja 

kohtaan nyky-Suomessa. 

 

9.2.1. Piirit ja kerhot 

Sinapinsiemenkerho jatkoi toimintaansa. Kerho kokoontui seurakuntakeskus Eliassa. Kerhon 

vastuuhenkilö oli Maire Kärkkäinen, ja hänen avustajanaan Eija Jeska. Lapsia sinapinsiemen-

kerhoon osallistui 4–12 henkeä.  

Nuorten ikonimaalauspiiri kokoontui torstaisin seurakuntakeskuksessa. Ohjaajana 

toimi Anu Koivuniemi. Piirissä oli mukana 1 nuori.  

Keväällä ja syksyllä kokoontui 5 lk:n tyttöjen nuortenpiiri isä Ioanniksen kotona.  

Kirkkoherra aloitti joulukuussa 2019 vierailut nuorisotalolla. Vierailun aikana kirkkoherra 

valmisti nuorille pizzaa. Tämä on toimintamuoto johon tulevaisuudessa voisi lisää resursseja. 

 

9.2.2. Leirit, tapahtumat ja retket 

Mäenlaskutapahtuma pidettiin seurakuntakeskus Eliassa perjantaina 8.3. Aloitimme mäen-

laskulla. Sen jälkeen söimme isä Janniksen valmistamaa makaronia ja punaista kastiketta 

sekä pannukakkua. Ruoan yhteydessä satutäti Maire luki satuja. Ruoan jälkeen Anu ja Sofia 

tekivät kasvomaalauksia, Nikolaos piti Loom-ranneketyöpajan ja Riikka musiikkipajan. Mu-

kana oli useampi syyrialainen maahanmuuttajaperhe, lapsia Ilomantsista ja kauempaa.   

Virpomavitsojen tekotalkoot pidetiin ke 10.4. EPL:n jälkeen nautimme Eija Pulkkisen 

valmistamaa kasvissosekeittoa. Ruokailun jälkeen jatkoimme virpomavitsojen askartelulla, 

jota ohjasi Tiina Ihanus. Tulevan kesän kriparilaiset olivat mukana, sekä muutamia lapsia.   

Nuorisotoimikunta (Anu Koivuniemi ja Kari Hämäläinen) organisoivat lasten pääsiäi-

sen 22.4. kahvituksen. Mukana oli ennätysmäärä lapsia.  
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Kristinoppikoulu järjestettiin Enon Sikrevaaran leirikeskuksessa 6.-16.6. joensuulaisten 

kanssa. Ilomantsista kristinoppikoululaisia oli 2. Kirkkoherra Ioannis Lampropoulos oli leirillä 

pappina.  

Lasten kesäleiri Sikrenvaaran leirikeskuksessa järjestettiin 17.–20.6. Leiriä mainostettiin 

tuttuun tapaan koulujen kesälomatiedotteessa. Järjestelyistä vastasi Joensuun ort. seura-

kunta.  

Perhepäivä Sonkajassa järjestettiin su 30.6. Ohjelmassa oli klo 15 ehtoopalvelus tsa-

sounassa, ja jatkui sen jälkeen Sonkajan kylätalolla lapsille järjestetyn ohjelman merkeissä 

(ONL:n pomppulinna, kasvomaalaus, lakanamaalaus, aarten etsintä, pihaleikkejä). Sonka-

jan kyläyhdistys järjesti tapahtuman ruokailun edellisvuosien tapaan. Osallistujia oli tänä 

vuonna ennätysmäärä, lähes 70 lasta ja aikuista. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä MLL:n 

ja Sonkajan kyläyhdistyksen kanssa.  

Keskiviikkona 3.7. kokeiltiin ensimmäistä kertaa järjestää vanhempi-lapsi -maalaus-

päivää Seurakuntakeskus Eliassa. Tapahtuman ideoivat askarteluohjaaja Minna Koistinen 

Sarvikummusta ja Liisa Tuunainen Joensuusta. Päivän aikana maalattiin ja painettiin kan-

gasväreillä kestokasseja, valokuvattiin ja tulostetun kuvan perusteella maalattiin valmis työ. 

Ruokailun järjesti isä Ioannis. Mukana oli parikymmentä lasta ja aikuista.  

Enon Sikrenvaaran leirikeskuksessa järjestettiin perheleiri 8.-11.7. Leirinjohtajana oli en-

simmäistä kertaa kanttori Riikka ja pappina isä Ioannis. Leirin ohjelma noudatti aikataululli-

sesti tyypillistä lastenleiriä Sikrenvaarassa, mutta ohjelmassa oli myös erillistä ohjelmaa aikui-

sille. Leirin parasta antia oli leirille muodostunut hyvä henki, rantasauna ja makkaranpaisto 

ristirannassa. Leirejä toivottiin lisää varsinkin loma-aikaan heinäkuussa, kun tekemisestä saat-

taa olla puutetta. Jatkokripari pidettiin isä Ioanniksen kotona 14.7. 

Eskareita ja ekaluokkalaisia muistettiin pienellä lahjalla 1.9. liturgiassa.  

Yhteistyössä Ilomantsin nuorisotoimen ja ev.lut. seurakunnan kanssa järjestettiin teat-

teritapahtuma alakoululla.  

Seurakunta oli mukana järjestämässä koko perheen elokuvailtapäivä 1.12. Kino 

Mantsissa. Tapahtuman sponsoroivat seurakuntien lisäksi seurakuntien kirkkokuorot kevään 

paastokonsertin tuloilla, sekä Ilomantsin yrittäjät. Mukana Risto Räppääjä ja pullistelija sekä 

Leijonakuningas -elokuvissa oli yhteensä noin 80 osallistujaa.  

Yhteistyössä Ilomantsin nuorisotoimen ja ev.lut. seurakunnan kanssa vierailemme ker-

ran viikossa yläkoulussa ja alakoulussa. Ioannis tarjoili kahvia yläkoululaisille n. kerran kuukau-

dessa. 

 

9.2.4. Uskonnonopetus 

Ilomantsissa uskonnonopetuksen hoitaa kokonaisuudessaan kunta. Kunnassa on yksi orto-

doksisen uskonnon opettajan tuntiopettaja toimi, jota hoitaa TM Sari Vatanen. Seurakun-

nalle ei opetuksesta ole taloudellisia velvollisuuksia.   
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9.2.4.1 Uskonnonopetuksen järjestely Ilomantsin kunnassa vuonna 2019 

 

 

9.2.5. Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön tilinpäätös  

Nuorisotyön toiminnan (230) rahoitusosuus oli vuonna 2019 verotuloista 1,4 % ja kokotalous-

arviosta 0,8 %.  

 

Nuorisotyö (230) 

Vuosi 2017 2018 2019 

Tulot 948 € 1 826 € 1 401 € 

Menot - 2 686 € - 4 123 € - 2 633 € 

Toimintakate - 1 738 € - 2 297 € - 1 232 € 

%osuusverotuloista 1,3 % 2,2 % 1,4 % 

%osuus menoista 0,8 % 1,8 % 0,8 % 

 

9.3. Diakonia ja diakonia-hanke 

Diakonia-, ja lähetystyöstä vastaa aikuistoimikunta. Seurakunta järjesti keväällä ja syksyllä 

vähävaraisten ja työttömien ruokailut yhteistyössä Ilomantsin tiistaiseuran, ev.lut. seurakun-

nan, vapaaseurakunnan, SPR:n ja Ilomantsin Marttojen kanssa. Seurakunta avusti Filantropia 

-järjestöä. Seurakunnan diakoniatyötä tekee kirkkoherra ja kanttori ympäri vuoden. Vierai-

luja tehdään kerran kuussa vanhainkodille, Aurinkorinteeseen, hoitokoti Omenaan, Toivon-

lahteen sekä vanhustentalon kerhohuoneeseen. Sunnuntaisin pidetään hartaus terveyskes-

kuksen vuodeosastolla.  

Työttömien ruokailuja järjestettiin kaksi kertaa keväällä ja syksyllä. Järjestäjinä olivat 

Martat, Ilomantsin tiistaiseura ja seurakunnan papisto. Yhteistyössä K-ryhmän, paikallisen K-

Kaupan ja Kone- ja Autotarvike Tanskasen kanssa jaettiin työttömille ruokakasseja. Keväällä 

seurakunta jakoi EU-ruoka kasseja. Syyrialaiset auttoivat EU-ruoan pussittamisessa.   

Ilomantsin ortodoksinen ja ev.lut. seurakunta saivat Ilomantsin yrittäjiltä rahalahjoituk-

sen, jonka avulla järjestettiin vuoden aikana vanhusten toimintapäivä ja jouluna lahjakort-

teja vähävaraisille perheille. 
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 Ortodoksinen seurakunta jatkoi vapaaehtoistyöhön kouluttamista yhdessä SPR:n, 

ev.lut. seurakunnan ja Ilomantsin kansalaisopiston kanssa. Syksyn 2019 järjestävän kurssin 

nimi oli ”Miten voin auttaa?”.  

Ortodoksisen seurakunnan ystäväpalvelijat ovat sitoutuneita työhönsä. He ovat aktii-

visia ja motivoituneita toimimaan ystävinä, mikä tuli esille yhteisessä työnohjauksellisessa ta-

paamisessamme. 

Diakonia-ruokailta eli kreikkalainen ruokailta musiikkiohjelmineen järjestettiin syksyllä 

seurakuntakeskus Eliassa. Ruuasta vapaaehtoisesti kerätty maksu ohjattiin diakoniatyön. 

Mukana oli enemmän osallistujia kuin Eliassa on tuoleja, osa söi seisten. Syöjiä oli 80. 

Yhteistyö on erittäin suuri voimavara ja vahvuus Ilomantsissa. Luottamus toimijoiden 

kesken vapauttaa kätemme tekemään varsinaista lähimmäispalvelutyötä yhdessä vähä-

varaisten hyväksi.  

 

9.3.1. Diakonian ja lähetyksen tilinpäätös 

Toiminnan (250, 260) rahoitusosuus oli vuonna 2019 verotuloista 0,9 % ja kokotalousarviosta 

0,5 %.  

Diakonia (250), lähetys (260) 

  

Vuosi 2017 2018 2019 

Tulot 1 316 € 1 292 € 3 223 € 

Menot - 947 € - 973 € - 1 678€ 

Toimintakate 369 € 320 € 1 545 € 

%osuusverotuloista 0,5 % 0,5 % 0,9 % 

%osuus menoista 0,3 % 0,3 % 0,5 % 

 

10. Tiedotus  

Seurakunnan viestintäväylinä toimivat paikallinen lehti Pogostan Sanomat, Karjalan hiippa-

kunnan yhteinen lehti Aamun Koitto, Tuohustuli-lehti, henkilökohtaiset kirjeet, seurakunnan 

omat nettisivut ja Facebook-sivut. Aamun Koitto -lehdessä on nelosseurakuntien oma liite. 

Aamun Koitto jaetaan jokaiseen seurakunnan jäsenen kotiin.  

Tuohustuli-lehti tavoittaa 6–16-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lehteä julkaisee Ortodoksis-

ten Nuorten Liitto. Pogostan Sanomat tavoittaa myös muita kuin kirkkomme jäseniä. Seura-

kunnan lehden aineiston valmistelusta ja nettisivuista vastaavat seurakunnan työntekijät. 

Seurakunnan Facebook-sivulla on 1100 seuraajia. Seurakunnan nettisivuilla on n.  

6500 käyttäjiä kymmenestä eri maista. 23% kävijöistä menee nettisivuille Facebookin kautta. 

Seurakunta on perustanut oma YouTube-kanavan. Kanavalla on 87 aktiivista seuraajaa. 

Seurakunnan palvelukset on katsottu 11 000 kertaa.  

 

10.1. Tiedotuksen määrärahat  

Tiedotus (210 tili: 4310 ja 230 tili: 4732) (Pogostan Sanomat, Aamun Koitto ja Tuohustuli) 

VUOSI 2017 2018 2019 

Menot - 9 745 € - 8 976 € - 9 571 € 

Toimintakate - 9 745 € - 8 976 € - 9 571 € 
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%osuus verotuloista 4,7 % 4,7 % 5 % 

%osuus menoista 2 % 2,5 % 3,1 % 

 

11. Seurakuntien yhteistoiminta 

Yhteinen lehti 

Ilomantsin seurakunta- lehti on mukana Aamun Koitto-lehdessä.  Nelosten alueella (Ilo-

mantsi, Joensuu, Taipale, Nurmes) Aamun Koitto -lehden mukana jaetaan 16-sivuinen tie-

dotusliite.  Sama tapahtuu myös ”Viitosten” alueella (Kuopio, Iisalmi, Saimaa, Jyväskylä ja 

Rautalampi).  

 

Leirit ja kristinoppikoulu 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunta järjesti kristinoppikoulun Joensuun Sikrenvaaran leirikes-

kuksessa Joensuun ja Nurmeksen seurakuntien kanssa. Ilomantsin kirkkoherra toimi pappina 

ensimmäisessä kristinoppikoulussa kesäkuussa. Näin saamme synergian eli resurssien yhdis-

tämisen edut ja saamme oman seurakunnan papin oman seurakunnan nuorten lähelle.   

 

Yhteistyötä Taipaleen kirkkokuoron kanssa – laululauantait  

Kirkkokuoro jatkoi yhteistyötään Taipaleen ortodoksisen seurakunnan kirkkokuoron kanssa 

keväällä pitämällä 30.-31.3. yhteiskoulutuksen Ilomantsissa. Valamolaisia veisuja kuoroille 

harjoitti dir.cant. Petri Nykänen. Kuorot lauloivat yhdessä kaikki viikonlopun jumalanpalve-

lukset. Yhteistyötä jatkettiin myös syksyllä yhteisen Viinijärvellä pidetyn laululauantain mer-

keissä 5.10., jolloin valmistauduttiin yhteiseen joulukonserttiin Ilomantsissa su 8.12. Yhteinen 

ortodoksisista joululauluista koostuva joulukonsertti oli Ilomantsissa hyvin suosittu ja sai paljon 

hyvää palautetta kuulijoilta.  

 

Uutta seurakuntaa 

Ilomantsin seurakunta osallistui aktiivisesti keskusteluun koko kirkon ja erityisesti Kuo-

pion ja Karjalan hiippakunnan hallinnonuudistukseen. Keskustelujen tuloksena oli, että Ilo-

mantsin seurakunta yhdistyy Joensuun seurakuntaan 1.1.2021 alkaen. Ilomantsin ja Joen-

suun seurakunta perustavat uuden Joensuun seurakunta. Nykyinen Ilomantsin seurakunta 

muodostaa uudessa seurakunnassa kappeliseurakunnan. Yhdistymisen perusteluna on kar-

sia päällekkäisyyksiä eli yhdistää seurakuntien talous, kiinteistönhoito ja henkilöstöhallinto 

isompaan kokonaisuuteen.  

 

12. Kirkkoherran tärkeimmät tilaisuudet  

6.1. Uuden vuoden juhla, Basileioksen piirakka 

9.1. Palvelukeskuksen johtoryhmän kokous, Kuopio 

10.1. Kirkollishallituksen istunto, skype 

12.1. Seurakunnanneuvoston ja –valtuuston seminaari 

15.1. MOPS:in ja vanhusneuvoston kokous  

18.1. Työntekijöiden yhteinen ateria 

20.1. Opetusliturgia 

20.1. Ekumeeninen rukousviikko, Sonkaja 

21.-22.1. PSHV:n suunnittelupäivät 

28.1. Työohjaus, Kuopio 
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29.1. Yhdenvertaisuusjaoston kokous, skype 

1.2. Tiina Erosen tutkinnon arviointitilaisuus 

17.2. Metropoliitta Arsenin tehtävän asettamiseen juhla, Kuopio 

19.2. Kirkkoherrojen kokous, Kuopio 

21.2. Taloustyöryhmän kokous, skype 

26.2. Matkailuinfo 

28.2. Tilitarkastajien tapaaminen 

28.2. Yhdenvertaisuuskokous, skype 

2.3. Paastoseminaari 

8.3. Perhetapahtuma 

9.3. Hiihtoristisaatto 

11.3. Ilomantsin Perhetalon avajaiset 

12.3. Kuopion ja Karjalan hpk:n työntekijöiden koulutuspäivä, Joensuu 

17.-19.3. Papiston päivät, Helsinki 

21.3. Työohjaus, Kuopio 

22.3. Rajavartioston 100-vuotisjuhla, Joensuu 

25.-26.3. Kreikankieliset palvelukset ja taloustyöryhmän kokous, Helsinki 

30.-31.3. Taipaleen kirkkokuoron vierailu Ilomantsissa 

2.4. Nuorisotyöpalaveri, Ilomantsi 

3.4. Kiihtelysvaaran vierailu Ilomantsin tiistaiseuraan 

6.-7.4. Metropoliitta Arsenin vierailu 

6.4. Ekumeeninen sävelhartaus 

9.4. Virpomavitsojen siunaus päiväkodissa 

10.-11.4. Kuuleminen, Konstantinopolin eksarkatti 

12.4. Virpomavitsojen siunaus koulussa ja toimintakeskuksessa, ekumeeninen tunti 

13.4. Virpomavitsojen siunaus Mutalahdessa 

14.4. Seurakunnanvaltuuston ja –neuvoston seminaari 

15.4. Työohjaus, Kuopio 

16.4. Taloustyöryhmän kokous, skype 

16.4. Sydän yhdistys, pääsiäishartaus 

17.4. EPL, kerhohuone 

18.4. Kunnan pääsiäishartaus 

21.4. Ekumeeninen ristisaatto, Ilomantsi 

23.4. Ekumeeninen pääsiäishartaus, Sonkaja 

25.-29.4. Kirkkokuoron Viron matka 

29.4. Nelosten kokous, Joensuu 

3.5. Taloustyöryhmä, skype 

4.5. Seurakuntamatka kirkkomuseon, Sasakin näyttely, Kuopio 

5.5. Kirkkolaulu-, ja naistenpiirin matka Lieksaan, Iljan neulojat 

6.5. Kirkon hallinnonuudistus esittely, Valamon opisto 

7.5. Vanhusneuvosto 

8.5. EU-ruoka jako 
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10.5. Hautausmaa siivoustalkoot 

12.5. Äitienpäivän juhla 

19.5. Ekumeeninen motoriristi kirkko 

20.-24.5. Konstantinopolin matka, Arkkipiispa tulkki 

25.5. Kriparilaisten vanhempien tapaaminen 

28.-29.5 Polkupyöräristisaatto 

29.-30.5 Huhuksen praasniekka 

31.5. Ekumeeninen koulupäättämisjumalapalvelus 

1.6. Ilomantsin yläkoulun kevätjuhla 

3.6. Työohjaus, Kuopio 

3.-4.6. PSHV:n suunnittelupäivät, Lintulan luostari 

5.6. EU-ruoka jako 

6.-13.6. Kristinoppikoulu, Sikreenvaara 

14.-15.6. Kirkolliskokous seminaari, Helsinki 

15.6. Parppeinvaaran praasniekka 

16.6. Kristinoppikoulun päättäjäiset 

20.6. Taloustyöryhmän ja johtoryhmän kokous, Kuopio 

28.-29.6. Hattuvaaran praasniekka 

30.6. Ekumeeniset kirkkokahvit 

30.6. Perhepäivä, Sonkaja 

2.7. Keskusrahastopalaveri, skype 

3.7. Vanhempi-lapsi maalauspäivä 

8.-11.7. Perheleiri, Sikrenvaara 

12.-13.7. Pyhä Johannes Sonkajanrantalaisen kanonisointijuhlat 

13.-14.7. Konstantinopolin nuoriso Ilomantsissa 

14.7. Möhkön rukkipäivä, metropoliitta Arseni 

19.-20.7. Iljan Praasniekka 

22.7. Karelia-Soudun lähdön siunaus, Mutalahti 

11.8 14.divisioonan perinnepäivät ja Ilomantsin taistelujen päättymisen 75-vuotisjuhlat 

13.8. ylakoulun lukukauden siunaus ja mopojen siunaus 

15.8. Joensuun ja Ilomantsin seurakuntien neuvottelukunta, Joensuu 

16.8. alakoulun ja lukion lukukauden siunaus 

16.8. Ekumeeninen toritapahtuma, Karhufestivaali 

22.9. Tapaaminen talouspäällikön Henna Myntisen, Ort. kirkon talousarvion suunnittelu 

22.8. Ekumeeninen ilta Rehvanan piitsillä 

23.8. alakoulun ja lukion lukukauden siunaus 

27.8. Kutsunnat  

27.8. MOPSI:N kokous (Perhekeskus) 

29.8. Museovirasto Mutalahdessa ja Huhuksessa 

30.8. Jatkokripari 

31.8. Maakuntapäivä, Pr.Elian kirkon kuoron sävelhartaus 

1.9. Kuutamo kirkko, Möhkö 
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5.9. Ekumeeninen yhdenvertaisuus kokous, Skype 

6.-7.9. PSHV:n ja Finlatropian vapaaehtoisten koulutus 

7.-8.9. Mutalahden praasniekka 

12.9. Joensuun talousarviosuunnittelu, Kuopio 

13.–14.9. Sonkajan praasniekka 

17.9. Ilomantsin ja kirkon talousarviosuunnittelu, Kuopio 

18.9. Ilomantsin ja Joensuun työntekijöiden yhteinen palaveri, Joensuu 

18.9. Nuorisotyön suunnittelukokous, Joensuu 

18.9. Joensuun ja Ilomantsin seurakuntien neuvottelukunta, Ilomantsi 

20.9. Taloustyöryhmän kokous, skype 

24.9. Kirkon talousarviosuunnittelukokous, skype 

25.9. Aktiivihiilen peruskiven siunaaminen, Ilomantsi 

25.-26.9. OPL:n päivät 

9.10. Kuopion ja Karjalan hpk:n kirkkoherrojen kehityskeskustelut, Kuopio 

10.10. Ekumeeninen yhdenvertaisuus seminaari, Helsinki 

13.10. Vanhusten viikon kirkkokahvit 

19.-20.10. PSHV:n vuosijuhla, Valamon luostari 

27.10. Vastuuviikon ekumeeninen jumalanpalvelus, Helluntaiseurakunta  

28.-30.10. Vierailu Turun Martin seurakuntaan 

31.10. Teatteri-esitys, Ilomantsin alakoulu 

3.-5.11. Seurakunnanvaltuuston vaalit 

7.11. Kirkon järjestöjen tapaaminen, Joensuu 

8.11. Yläkoulun rastit (terve-arkki) 

10.11. Isänpäivä 

13.11. Työttömien ruokailu, Ruokakäsien jako 

15.11. Hiippakuntapäivät, nuorisotyö, Valamon luostari 

16.11. Kreikkalainen ruokailta 

17.11. Ilomantsin Martojen 120-vuotisjuhla 

19.11. Ilomantsin ja Joensuun seurakuntaneuvostojen yhteinen kokous, Ilomantsi 

20.12. Vapaaehtoisten kiitoskahvit 

24.-28.11. Kirkolliskokous, Uusi Valamo 

29.11. Adventtitapahtuma, Parppeinpiirtti 

1.12. Elokuvapäivä, Kino Mantsi 

2.-3.12. Ortodoksisten Kanttorien Liiton hallitus Ilomantsissa 

4.12. Kreikankieliset palvelukset, Helsinki 

7.12. Möhkön Ruukin joulujuhla 

8.12. Ilomantsin ja Taipaaleen kirkkokuorojen joulukonsertti, Ilomantsi 

9.12. PSHV:n hallituksen kokous  

10.12. Rajavartioston joulujuhla, Ilomantsi 

10.12. Ilomantsin ja Joensuun seurakuntavaltuustojen kokous, Joensuu 

11.12. Koululaisten liturgia 

12.12. Kuulokerhon, joulujuhla 
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12.12. Yrittäjien jouluavaus 

13.12. Nuorten pizzailta, Nuorisotalo 

15.12. Seurakunnan joulupuurojuhla 

17.12. Vuoden 2019 kristinoppikoululaisten tapaaminen 

18.12. liturgia kerhohuoneella 

19.12. Kunnantalon jouluhartaus 

19.12. Diakonia, ruokakasien jako 

20.12. Jouluateria työntekijöidenkanssa 

23.12. Sonkajan tsasounassa ekumeeninen jouluhartaus 

25.12. Palvelukeskus Yläpihan jouluhartaus 

 

13. Kiinteistöt  

Rakennuskanta muodostuu seuraavista rakennuksista: 

- Pr. Elian kirkko (Suomen suurin ortodoksinen puukirkko, rak. 1891) 

- Hattuvaaran, Huhuksen (10.11.2019 asti), Mutalahden ja Sonkajan tšasounat 

- Seurakuntakeskus Elia 

- Pötönkankaan hautausmaan kappeli ja varastorakennus 

- Hattuvaaran hautausmaan varastorakennus  

Kiinteistölautakunnan päivittämän investointisuunnitelman mukaan seurakunta investoi seu-

raavien viiden vuoden aikana pappilaan 50 000 € ja Elian kirkkoon 286 000 €. Ilomantsin 

tulorahoitus ei riitä rahoittamaan suunniteltuja investointeja. Seurakunta rahoittaa investoin-

nit säästöillä, jotka ovat kertyneet kiinteistöjen myynneistä. Seurakunnan taloudellinen yllä-

pitovastuu erityisesti suojelluista arvokiinteistöistä (Pr. Elian kirkko, Hattuvaaran tšasouna, 

vanha pappila) on huomattavan suuri.  

Ilomantsin ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.11.2019 tehnyt 

yksimielisen päätöksen hyväksyä Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvos-

ton esitys ehdollisen myyntipäätöksen kiinteistökaupasta, jonka kohteena on Huhuksen tsa-

sounan kiinteistö rakennuksineen. Kaupan kohteena eivät ole tsasounan kirkollisessa käy-

tössä olevat irtaimet esineet. Myyntipäätös oli linjassa seurakunnan kiinteistöstrategiaan. 

Vuoden 2019 kiinteistömenot ja tulot: 

 
Kuva 9 Seurakunnan kiinteistötulot ja -menojen kehitys vuodesta 2015 vuoteen 2019. 

2015 2016 2017 2018 2019

tulot 75 791 € 102 197 € 80 451 € 49 476 € 46 683 €

menot 94 383 € 92 447 € 92 557 € 84 839 € 77 210 €
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Seurakunnan kiinteistöjen kulut ovat epäsuhteessa seurakunnan jäsenmäärän kanssa. 

Vuonna 2019 kiinteistöhoidon kustannus oli 82 €/per jäsen, joka on 37 % seurakuntalaisen 

maksamasta verotulosta. Vuodesta 2016 kiinteistöhoitokulut per jäsen on laskenut 10 %, joka 

johtuu seurakunnan hallinnon päätöksestä vähentää kiinteistömassa. Kun otetaan huomi-

oon saadut kiinteistöjen vuokratulot, kustannus on 69 €/per jäsen, joka on 31 % seurakunta-

laisen maksamasta verotulosta. Tähän laskelmaan ei ole huomioitu metsäkaupoista saadut 

tulot ja menot. Metsätulot käytetään pääsääntöisesti investointimenojen kattamiseen.  

 

Kuva 10 Kiinteistömenot % osuus 

 

13.1. Hautausmaat 

Seurakunnalla on neljä hautausmaata. Niiden hoito tapahtuu pääosin vapaaehtoistyöllä. 

Vuonna 2019 Pötönkankaan hautausmaata hoiti Jorma Savinainen. Hautamaalle hankittiin 

teline lankkuja ja hautojen kupuja varten. 

Ilomantsin ev.lut. seurakunta teki siunauskappelin laajennus- ja muutostyöt syksyn 

2018 aikana. Seurakunnan hallinto päätti avustaa ev.lut. seurakunta 10 000 eurolla. Ilomant-

sin ev.lut. seurakunnan tekemät laajennustyöt Pötönkankaan siunauskappelissa palvelevat 

ortodoksisen seurakunnan tarpeita. 

Raivattiin Kokonniemen kalmistoa pusikoista (kalmiston portin, sekä Makaroffien ja 

Pyhän Johannes Sonkajarantalaisen hautojen ympäristöä). 

Yhteistyössä Tornatorin asiantuntijan Henna Honkasen kanssa valmistelimme Kokon-

niemen raivaussuunnitelman. Haettiin avustusta muinaisalusjäännösalueiden hoitoavustusta 

Museovirastolta.  
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Kuva 11. Hautausmaiden tulot ja menot 

 

13.2. Investoinnit ja kiinteistökorjaukset 

Are oy uusi Elian kirkon paloilmoitinjärjestelmän. Korjaukseen saatiin avustusta kirkollishallituk-

sesta.  

Vuoden 2019 investoinnit Elian kirkon lattian maalaus ja kunnostus ei ole toteutuneet. 

 

 
Kuva 12 Investointimenot ja -avustukset 

 

13.3 Metsä-omaisuuden hoito  

Seurakunnan omistama metsä on pinta-alaltaan 191,5 ha. Tornator Oy on seurakunnan 

metsänhoidon palvelujen toimittaja vuoden 2023 loppuun saakka. Tornator Oy hoitaa met-

sät ympäristöä kunnioittaen. Osa metsäkiinteistöistä saaduista tuloista on käytetty kiinteistö-

korjauksissa ja loput talletettu investointitilille. Vuoden 2019 metsätulot olivat 35 375,94€ ja 

metsän uudistus ja hoitokulut 6 156,10€.   

2016 2017 2018 2019

Tulot 1 680 € 1 808 € 1 960 € 7 091 €

Menot -3 682 € -3 069 € -5 270 € -18 227 €

Netto -2 002 € -1 261 € -3 310 € -11 136 €
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Kuva 13 Metsätulot ja -menot 

 

14. Talouden analyysi. Tuloslaskelman ja taseen tunnusluvut 

14.1. Seurakunnan talouden analyysin tunnusluvut  

Seurakunnan tuloslaskelman ja rahoituslaskelman analyysi auttaa talouden suunnittelussa 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kriittinen piste osoittaa määrärahan, joka tarvitaan seurakun-

nan toiminnan kattamiseen. Tulorahoituksen riittävyyden tunnusluvut kertovat miten seura-

kunnan kassavirta riittää kattamaan seurakunnan toiminnan ja investoinnit. Seurakunnan 

maksuvalmius ja vakaavaraisuus paljastavat seurakunnan varallisuuden rakenteen ja likvi-

diteetin tason. 

 

49 802 €

19 718 € 17 475 €

35 376 €

5 859 €

1 148 € 2 373 €

6 156 €

2016 2017 2018 2019

Metsätulot Metsämenot



 

 37 

 

14.2. Tuloslaskelma 

 

 

14.2.1. Tuloslaskelman tunnusluvut, tulorahoitus riittävyys  

Negatiivinen vuosikate kertoo siitä, että seurakunnan tulorahoitus ei ole riittänyt normaalien 

toimintojen pyörittämiseen. Jos vuosikate on miinusmerkkinen kahtena peräkkäisenä vuo-

tena, seurakunnan talous on heikkenevässä tilassa.    

 

Vuosi Vuosikate Toimintatuotot/Toimintakulut % Vuosikate/Poistot% 

2019 -15 189 29 % - 179 % 

2018 - 59 246 23,2 % -684,6 % 

2017 32853 37,2 % 166,3 % 

2016 39580 44,2 % 192,3 % 
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14.3. Rahoituslaskelma 

 

 

14.3.1. Rahoituslaskelman analyysi, tulorahoituksen riittävyys ja maksuvalmius  

Vuosi inv. tulorahoitus% seurakunnan toiminnan kassavirta% Kassan riittävyys pv 

2019 - - 5,6 % 580 pv 

2018 - - 22,6% 529 pv 

2017 -  10,6 % 486 pv 

2016 29,9% 12,4 % 320 pv 

 

Vuonna 2019 seurakunta ei ole tehnyt investointeja.  Vuonna 2019 seurakunnan kassavirta 

on laskenut -5,6 %. Lasku johtuu siitä, että verotulot ovat laskeneet jäsenkehityksen myötä. 

Kassavarat riittävät 580 päiväksi. Kassavarojen nousu verrattuna vuoteen 2018 johtuu siitä, 

että toimintakulut ovat laskeneet henkilövähennysten takia. Vuoden 2019 verotulojen vä-

heneminen heikensi merkittäväsi seurakunnan kassavirtaa. Seurakunta on kattanut osaa 

toimintakuluista investointitilillä olevilla talousvaroista. 
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14.4. Tase  
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14.4.1. Taseen analyysi tunnusluvut 

Seurakunnan omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä 

ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 

kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot ja 

avustukset) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Seurakunnan ylijäämä mahdol-

listaa seurakunnan investointien rahoittamisen tulevaisuudessa. Kuitenkin seurakunnan va-

rallisuus pienenee hyvin nopeasti, koska kulurakenne on epäsuhteessa seurakunnan tulojen 

kanssa. 

 

Vuosi rahoitusvar. €/jäsen omavaraisuusaste% suhteellinen velkaantuneisuus% 

2019 531,7 € 96,5 % 9,25 % 

2018 531,04 € 95,4 % 11,46 

2017 433,38 € 95,4 % 10,46 % 

2016 388,15 € 94,7 % 11,79 % 

 

Vuosi Talousarvioon  

ali-ylijäämä 

ed. ali-, ylijäämä Lyhyt vpo pitkä vpo 

2019 -25 553€ 450 758,83 25 840,50 € 0 

2018 -67 900€ 478084,20 32932,41 € 0 

2017 13 099 € 464 985,53 36497,67 € 0 

2016 -113 483 € 445 982,05 41426,15 € 0 

 

14.5. Kriittinen piste  

Seurakunnan kriittinen piste on se määräraha, joka tarvitaan seurakunnan toiminnan (kiin-

teät kustannukset) kattamiseen. Seurakunnan toiminnan kiinteät kustannukset ovat: kolmen 

vakituisen työntekijän palkat, kiinteistönhoitokulut, palvelujen ostot, jumalanpalvelustarvik-

keet, keskusrahastomaksut ja verot.  

 

  

  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

toimintatuotot 81 701€ 53 578 € 42 161 € 

metsätuotot 19 718€ 17 475€ 35 376€ 

verotulot 208 476€ 191 628€ 191 684€ 

tuotot 309 895€ 262 681€ 269 221€ 

mutu - 27 175€ -24 128€ -30 335€ 

toimintakate 282 720€ 238 553€ 238 886€ 

toimintakate % 91,2 % 90,8 %€ 88,7 %€ 

Toimintamenot KIKU -320 230€ -312 865€ -278 933€ 

TUOTOT 309 895€ 262 681€ 269 221€ 
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KRIITTINEN PISTE -351 129€ -344 527€ -314 362€ 

0 tuloksen tarve -41 235€ -81 846€ -45 141€ 

 

Vuoden 2019 sisältää 20 629, 93€ korvauksen, jonka seurakunta maksoi öljyvahingosta seu-

rakunnan aikaisemmin omistamassa seurakuntatalon tontissa. Seurakunnan toimenpiteet 

ovat parantaneet seurakunnan talouden tilannetta. Siitä huolimatta seurakunnan talous on 

heikkenevässä tilassa. Pitkällä aikavälillä tilanne johtaa talouden epätasapainoon.  

 

Ilomantsi, 31.3.2020 

 

 

 

Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra 
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15. Tilipäätös 31.12.2019 
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Henkilöstöä liittyvät liitetiedot 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 

 2019 2018 2017 

Papit ja kanttorit 2 2 2 

Muut työntekijät 0 1 1 

Tilikauden aikana seurakunnan palveluksessa oli kaksi (2) vakinaista työntekijää.  

 

 2019 2018 2017 

Palkat  101 830,97€ 125 441,30€ 118 667,86€ 

Palkkiot 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Jaksotetut palkat -6 353,05€ 1423,23€ 1529,02€ 

Eläkekulut 18 800,98€ 22 254,11€ 21 617,28€ 

Muut henkilöstösivukulut 2199,29€ 2131,89€ 2 814,68€ 

Jaksotetut sivukulut -1 411,46€ 245,62€ - 526,73 € 

Saadut hyvitykset, korvaukset, edut 0,00€ 0,00€ 124,10€ 

YHTEENSÄ 121 419,78€ 150 072,92€ 141 168,17€ 

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 

Majoitus ja ravitsemuspalvelut 813,82€ 1 023,67€ 399,32€ 

Matkakorvaukset 4 313,22€ 5 370,79€ 3 454,39€ 

Kuljetuspalvelut 883,53€ 578,21€ 118,92€ 

Koulutuspalvelut 260€ 390,50€ 451€ 

Työterveyshuolto 572,06€ 1366,09€ 1 401,92€ 

Kelan korvaukset - 789,18€ - 783,90€ - 776,71€ 

YHTEENSÄ 6 053,45€ 7 945,36€ 5 048,84€ 
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Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto 31.3.2020   

   

     

      

      

Ioannis Lampropoulos      

kirkkoherra     

 

 

Kauko Puruskainen     Janne Piiroinen 

 

 

Maire Kärkkäinen   Eija Laitila   Marjaana Laatikainen 

 

Olemme tänään tarkastaneet kirjapidon ja antaneet tarkastuksesta erillisen tarkastuskerto-

muksen.  

 

 

Ilomantsi 2.4.2020 

 

 

Teuvo Pursiainen, HT       Mauri Mutanen HT 

 

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista, tositteiden lajeista ja säilyttämistavoista  

  

Varsinaiset kirjapitokirjat: 

Tilinpäätös   yhtenä sidottuna niteenä 

Päivä- ja pääkirja  muistitikulla 

Tilinpäätöksen erittelyt yhtenä niteenä 

     

Apukirjat:     

    Ostoreskontra   sähköisesti pdf-tiedostona 

    Palkkakirjanpito   paperitositteina 

    Käyttöom.kirjanp   paperitositteina 

Myyntireskontra   paperitositteina 

 

Luettelo tositteiden lajeista ja niiden säilytystapa     

Tositelaji        Säilytystapa 

01  Kirjaustositteet Op - 507205-1120   Paperitositteina 

02  Kirjaustositteet Op - investointi   Paperitositteina 

03  Kirjaustositteet Op - tsasounat   Paperitositteina 

20  Ostolaskut      sähköisesti pdf-tiedostona 

30  Ostolaskujen suoritus    sähköisesti pdf-tiedostona 
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60  Palkat       Paperitositteina 

90  Muistiotosite      Paperitositteina 
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16. Rahoituslaskelma  
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17. Talousarviovertailu pääluokittain vuodelle 2019  
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18. Investoinnit 2019  

Vuodelle 2019 suunnitellut investoinnit on siirretty eteenpäin. 
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19. Tilinpäätöksen erittelyt 

19.1 Tase tileittäin 
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19.2 Tase-erittelyt 

19.2.1 Ilomantsin seurakunnan maa-alueet ja rakennukset 

 

 

Kylä  R:no Tila   Pinta-ala Mikä 

 

Hattuvaara 6:25 Kirkkomaa  1070 Tsasouna 

  9:11 Rauhala  100 Hautausmaa varasto 

  3:32 Kirkkomaa II  2490 ts.vier.ala  

  25:0 Hautausmaa  5360 vanha h.m 

  26:0 Vanha hautausmaa  1600 ts.vierellä  

Ilomantsi  28:23 Protola  3258 tontti    

  23:24 Niemelä  2805 tontti 

       Elia 

       Pappila 

       sauna 

       talous.rak 

  28:17 Hautausmaa  1,87 Pötönkang. 

  28:18 S. hautausmaa 0,36 s.hautm. 

  28:19 Kokoniemi   hautausmaa 

Mekrijärvi 7:47 Mottimuisto  4000 tykit 

Mutalahti 1:113 Rukoushuone  2000 Mutalahti ts. 

Mutalahti 1:12 Mutalahden h.m 1,02 hautausmaa 

Sonkaja 40:7 Lähesuo  71,945 tontti 

  8:36 Ristipelto  2014 Sonkaja ts. 

Iisakka  20:15 Kuusikko  24,78 metsä 

Lastujärvi 14:12 Lastujärvi  25,36 metsää 

 

 

19.2.2 Tsasounien tilin tilinpäätös 

Tsasouna Avaussaldo 1.1.2019 31.12.2019 

Sonkaja 938,81€ 1020,57€ 

Hattuvaara 7103,07€ 7373,56€ 

Huhus 3057,84€ 3096,21€ 

Mutalahti 5679,70€ 6763,41€ 

Parppeinvaara 312,48€ 422,84€ 
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19.2.3 Vuokrasopimusvastuut 

 

 

19.2.4 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan papiston ja papiston perhe-eläkekassan elä-

kevastuuosuus  

 


