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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNNANNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 5/2020

Seurakunnanneuvoston kokous
Aika

9. kesäkuuta 2020 klo 17.10 – 18.47

Paikka

Elian kirkko, Kirkkotie 17, Ilomantsi

Läsnä

isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj.
Puruskainen Kauko (puhelimella läsnä)
Laatikainen Marjaana jäsen, pääkirkon isännöitsijä
Laitila Eija jäsen, sihteeri
Piiroinen Janne, jäsen
Kärkkäinen Maire, jäsen
Riikka Patrikainen, työntekijöiden edustaja

muut kutsutut
(läsnä olon peruste) Veli Jeskanen valt.pj. ja kiinteistölautakunnan jäsen
Poissa
56 § 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.
57 § 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 Janne Piiroinen ja Eija
Laitila.
58 § Kokonniemen kalmiston raivaustöiden tarjouksien käsittely
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.
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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.
------------Seurakunnanneuvosto 12.5.2020 50§
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.
-------------

Toukokuussa 2020 järjestettiin raivaustöiden tarjouskilpailu.
Raivaus toteutetaan raivaussahatyönä. Raivausjätteen
poiskuljetuksessa apuna voi käyttää esim. mönkijää ja siihen
kuuluvaa peräkärriä, jolla ajo kuitenkin vain kalmiston
pääkäytävällä. Raivausjätteet tulee kuljettaa kalmiston viereisen
peltoaukean reunaan, josta seurakunta huolehtii jätteet
eteenpäin.
Raivattava ala on 2 ha sisältäen kalmiston ja sen rannat sekä
kalmistoon johtavan polun ja järven välisen rantakaistaleen.
Tarjousten tulee olla perillä pe 22.5.2020 mennessä. Tarjoukset
sähköpostilla osoitteeseen ioannis.lampropoulos@ort.fi
Tarjouksesta tulee ilmetä kokonaishinta (+alv) eriteltynä
raivaukselle sekä raivausjätteen poiskuljetukselle. Tarjous on
myös mahdollista jättää vain raivauksen osalta, jolloin
raivausjätteen poiskuljetus toteutetaan muun tahon toimesta.
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Työn toteuttajan tulee sitoutua kalmistolla paikan päällä
suoritettavaan katselmukseen ennen työn aloitusta.
Katselmuksen ajankohta sovitaan yhdessä työn valvovan
osapuolen kanssa. Katselmuksen yhteydessä käydään läpi
raivausta koskevat ohjeet ja määräykset.
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta pidättää itsellään oikeuden
joko hylätä tai hyväksyä tarjouksen.
Tarjouspyyntö lähetetty: Ikimetsä Oy, Metsätyö T.Koponen, SJ
Metsäpalelu Oy, Tornator ja Stora Enso.
Tarjousten jättöaikaan mennessä (22.5.2020) saapui kolme
tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja tehtiin 27.5.2020.
Liite 1 Tarjousten avauspöytäkirja
Liite 2 SJ Metsäpalvelu
Liite 3 Tornator
Liite 4 Metsätyö T.Koponen
Liite 5 Tarjouspyyntö
ESITYS: Seurakunnanneuvosto valitsee urakan tekijän.
Hankinta toteutetaan kokonaistaloudellisten tarjouksen
perusteella.
Hankintaoikaisuvaatimus on asianosaisen esitettävä 14 päivän
kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelystä
tehdystä ratkaisusta. (hankintalaki 81§ 30.4.2010/321)
Päätös annetaan tiedoksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa
sähköistä yhteistietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen
tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa sitten, että viesti voidaan käsitellä.
Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön
aikaisintaan 15 (14+1) päivän kuluttua siitä, kun valituksi tullut
tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja
hakemusosoituksen tiedoksi.
PÄÄTÖS: Raivaustyön toteuttajaksi valittiin SJ Metsäpalvelu Oy,
Hintaan 950€ + alv 24%. Raivausjätteen ajo 45€/h + alv 24%.
Peruste: Tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Tarjouksien tekijät
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59 § Kirkkoherran loma
ESITYS: Kirkkoherra on vuosilomalla 15.6.2020-18.6.2020.
Hallinnollisena kirkkoherran sijaisena toimii Joensuun
kirkkoherra.
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 – 31.3.2019
30 päivää. On käytetty 10 päivää, jäljellä 20 päivää. Nyt
käytetään 4 päivää. Jäljellä 16 päivää.
Kirkkoherra on vuosilomalla 24.7.2020-12.8.2020.
Hallinnollisena kirkkoherran sijaisena toimii Joensuun
kirkkoherra. Kanslianhoitajana toimi isä Tommi Kallinen.
Palvelukset toimittaa isä Janne Piiroinen.
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 – 31.3.2019
30 päivää. On käytetty 14 päivää, jäljellä 16 päivää. Nyt
käytetään 14 päivää. Jäljellä 2 päivä.
Kirkkoherra on vuosilomalla 31.8.2020-1.9.2020. Hallinnollisena
kirkkoherran sijaisena toimii Joensuun kirkkoherra.
Viikonloppuna 29.-30.8. palvelukset toimittaa isä Joonas
Ratilainen.
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 – 31.3.2019
30 päivää. On käytetty 28 päivää, jäljellä 2 päivää. Nyt
käytetään 2 päivää. Jäljellä 0 päivä.
KP metropoliitta Arseni hyväksyy kirkkoherran loma-anomuksen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.
Kirkkoherra ja kanttori poistuivat asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Metropoliitta Arseni
60 § Kanttorin loma
ESITYS: Kanttori on vuosilomalla 16.6.2020-18.6.2020.
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 – 31.3.2019
30 päivää. On käytetty 18 päivää, jäljellä 12 päivää. Nyt
käytetään 3 päivää. Jäljellä 9 päivää.
Kanttori on vuosilomalla 24.7.2020-5.8.2020. Kanttorin sijaisena
toimii viikonloppuina Päivi Romppanen.
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Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 – 31.3.2019
30 päivää. On käytetty 21 päivää, jäljellä 9 päivää. Nyt
käytetään 9 päivää. Jäljellä 0 päivä.
Kanttori on vuosilomalla 6.8.2020-12.8.2020. Kanttorin sijaisena
toimii viikonloppuina Päivi Romppanen.
Lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2019 – 31.3.2020
30 päivää. On käytetty 0 päivää, jäljellä 30 päivää. Nyt
käytetään 5 päivää. Jäljellä 25 päivä.
KP metropoliitta Arseni hyväksyy kirkkoherran loma-anomuksen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.
Kirkkoherra ja kanttori poistuivat asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Metropoliitta Arseni
61§ Rovasti Jarmo Hakkaraisen juhlakirja
Karjalan teologinen seura (KTS) julkaisee syksyllä 2020 ItäSuomen yliopiston teologian osaston pitkäaikaisen opettajan,
lehtori, rovasti Jarmo Hakkaraisen elämäntyötä kunnioittavan
juhlakirjan Pappi, opettaja, parantaja.
Juhlakirjaan sisältyy perinteinen onnittelijoiden luettelo eli
Tabula gratulatoria. Siihen saavat nimensä kaikki juhlakirjan
tilaajat, jotka näin voivat muistaa isä Jarmon elämäntyötä.
Onnittelu Tabulassa maksaa yhteisöille – esimerkiksi
seurakunnille – 60 euroa, perustutkintoa suorittaville
opiskelijoille 20 ja muille 30 euroa. Hintaan sisältyy tarvittaessa
postimaksu.
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta liittyy
onnittelijoiden luetteloon 60 €. Perustelut: Rovasti Jarmo
Hakkarainen on osallistunut yliopiston opettajien monien
kirkkomme työntekijöiden kouluttamiseen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Pekka Metso
62§ Ilomantsin ort. seurakunnan kristinoppikoulun järjesteleminen kesällä 2020
Seurakunnanneuvoston kokous 12.5.2020 47§
Hallitus on 16.3.2020 tiedottanut valmiuslain käyttöönotosta ja
linjauksistaan, jotka koskeva mm. kokoontumisrajoituksia, koulujen
sulkemisesta jne.
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COVID-19-koronaviruspandemia vaikuttaa myös praasniekkojen
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
--------------

ESITYS: Kirkkoherra keskusteli kristinoppikoululaisten huoltajien
kanssa mahdollisuudesta järjestää kolme päivää kestävä
päiväkristinoppikoulu kesällä 2020 valtioneuvoston ja Suomen
ortodoksisen kirkon asettamien rajoitusten puitteissa.
Kirkkoherra päätti keskustelun jälkeen, että kristinoppikoulu
järjestetään 6.-8.7.200 Ilomantsin Elian kirkossa päiväkriparina.
Kriparin päätösjuhla järjestetään la 11.7. valtioneuvoston ja
Suomen ortodoksisen kirkon asettamien rajoitusten puitteissa.
Kripari-info pidetiin ke 3.6.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.
63§ Pogostan radio hankehakemus
Radio Pogostan väki on käynnistämässä kehityshanketta
Potkua ja porinaa Pogostalle, jonka tarkoitus on tehdä
Ilomantsista ja ilomantsilaisista entistä enemmän ja entistä
parempia ohjelmia. He perustavat Radio Pogostan oman
nettiradion, ja verkkosivujen kautta ohjelmat ja videot ovat
kuultavissa ja nähtävissä koko ajan ja joka puolella maailmaa.
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Radio Pogosta hankkeen suunnittelijat hakevat keväällä 2020
Leader-rahoitusta, mutta sen toteuttamiseksi tarvitsevat myös
yksityisen puolen rahoitusta.
He toivovat isoilta yhteisöiltä, yrityksiltä ja järjestöiltä esimerkiksi
2000, 1000 tai 500 euron tukipaketteja. Vastineeksi he tarjoavat
yhteistyötä ohjelmien muodossa, koulutusta radio-ohjelmien
tekoon ja paikan toimitusneuvostossa.
Liite 6
ESITYS: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnanneuvosto
keskustelemme anomuksesta.
PÄÄTÖS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta esittää tukensa
hankkeen onnistumiseen. Seurakunta voi palata pyydettäessä
myöhemmin mahdolliseen pienimuotoiseen taloudelliseen
tukemiseen.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Riitta Ryynänen
64§ Verotulojen kehitys
Kirkon uutiskirje 29.5.2020
Ortodoksisten seurakuntien alkuvuoden verotulot ovat olleet
laskussa edelliseen vuoteen verrattuna -6,4%. Toukokuun
verontilitystiedot on julkaistu veronsaajien verkkopalvelussa
https://veronsaajat.vero.fi/.
Toukokuun verotilitykset ovat kaikilla ortodoksisilla seurakunnilla
suuremmat kuin huhtikuussa. Tämä johtuu siitä, että
toukokuussa verovuoden 2020 ansiotuloille otettiin käyttöön
uudet ryhmäjako-osuudet.
Koronatilanteen aiheuttamat lomautukset, irtisanomiset ja
maksuvaikeudet ovat heijastuneet ennakonpidätysmääriin
edelleen selvästi ennustettua maltillisemmin. Kesäkuun osalta
on silti syytä varautua verontilitysten laskuun ja seurakuntien
tulee seurata rahatilannettaan aktiivisesti.
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan verotulot ovat vuoden
alusta nousseet 6,2%.
ESITYS: Asia tiedoksi
PÄÄTÖS: Asia tiedoksi.
65 § Keskusrahaston kannettavat maksut
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Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 38 §:n, kirkon
kirkkojärjestyksen 53 §:n ja kirkollishallituksen 28.2.2019
lähettämään viestiin 23/221/2020 antamanne ilmoituksen
perusteella ovat seurakuntanne maksut keskusrahastolle
vuonna 2020 yhteensä 39 863€.
ESITYS: Asia tiedoksi.
PÄÄTÖS: Asia tiedoksi.
66 § Muut asiat
ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.
1. Kimmo ja Anna-Liisa Hoskonen aloite
Kimmo ja Anna-Liisa Hoskonen tekivät aloitteen
Seurakuntakeskus Elian oikeapuolisen rannan
aluskasvillisuuden vuosittaiseen poistoon kulttuurimaiseman
avartamiseksi. Aloitteen tekijät suorittavat veloituksetta työt.
Liite 8.
PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto kiittää aloitteen tekijöitä ja
hyväksyy sen esitetyssä muodossa sillä lisäyksellä että
raivausjätteet kuljetetaan pois.
2. Keskustelimme uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan
tilikartasta.
67 § Ilmoitusasiat
ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.
Asia 1: Petter ja Auli Martiskainen antoivat Elian kirkolle
käyttöön neljä lasten stikaria.
68 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.47.

Ioannis Lampropoulos
puheenjohtaja

Maire Kärkkäinen
sihteeri

Kauko Purunainen vpj.
puheenjohtaja 59§, 60§
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun mukaiseksi.
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Ilomantsissa 9.6.2020

Janne Piironen
pöytäkirjan tarkastaja

Eija Laitila
pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta
kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole
tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan
kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu
henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimukseen valtakirja.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen
lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus
katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai
ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu
kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään
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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 10.6.2020. Tämän seurakunnan
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on
perillä kirkollishallituksessa viimeistään 24.6.2020.
Kirkollishallituksen yhteystiedot:
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio
e-mail: kirkollishallitus@ort.fi
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