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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2020   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   15. syyskuuta 2020 klo 17 
 
Paikka  Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 32, Joensuu 
 
Läsnä   isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj. 

Puruskainen Kauko, vpj. 
Laatikainen Marjaana jäsen, pääkirkon isännöitsijä 
Piiroinen Janne, jäsen 
Kärkkäinen Maire, jäsen 
Riikka Patrikainen, työntekijöiden edustaja, Teams – 17.34 asti 

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

Tuomas Järvelin, kirkkoherra pj., Marko Mikkonen (vpj.) Esko 
Torssonen, Hanna Pajarinen, Sari Vatanen, Aleksander Ijäs, 
Olavi Reittu, Roszczenko Aleksander (Joensuun työntekijöiden 
edustaja).Taina Puustinen,  
Matti Tolvanen (valtuuston pj.) Teams 

 
Poissa Laitila Eija jäsen, jäsen, Pauli Sormunen (pääkirkon 

isännöitsijä), 
 
 
69 § 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. Kokoukseen osallistuvat Joensuun 
ortodoksisen seurakunnanneuvoston jäsenet Tuomas Järvelin, 
kirkkoherra pj. Marko Mikkonen (vpj.) Esko Torssonen, Hanna 
Pajarinen, Taina Puustinen, Sari Vatanen, Aleksander Ijäs, Olavi 
Reittu ja Roszczenko Aleksander (Joensuun työntekijöiden 
edustaja). Joensuun ortodoksisen seurakunnanneuvoston 
jäsenillä on tässä seurakunnanneuvostossa läsnäolo ja 
puheoikeus. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.  
 

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

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

 
71 § Ilomantsin FSC Metsänhoidon sertifikaatti hakeminen 

 
Kiinteistölautakunnan kokous 18.2.2020 12 §  

 
Pertti Jeskanen teki aloitteen, että Ilomantsin seurakunnan metsiin 
haetaan FSC metsähoidon sertifikaatti.  

 
FSC Metsänhoidon sertifikaatteja myöntävät FSC:n akkreditoimat 
sertifiointiorganisaatiot. Riippumaton sertifiointiorganisaatio arvioi 
hoidetaanko metsää FSC:n sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten 
kriteerien mukaan. Sertifiointi on vapaaehtoista. 

 
ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee aloitteesta ja päättää 
jatkotoimenpiteistä.  

 
PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta hyväksyy aloitteen ja esittää 
päätettäväksi seurakunnanneuvostolle. 

 
--------------- 
FSC-Metsänhoidon sertifikaatin vaatimukset: Metsätilan pinta-ala 
vähintään 50ha tai hakkumahdollisuudet 200m3/v seuraavalla 
viisivuotiskaudella. Metsäsuunnitelma tai metsävaratiedot ovat 
saatavilla sähköisessä muodossa. Metsäkeskuksen metsään.fi -tiedot 
riittävät FSC-metsäsuunnitelman pohjaksi.  
 
Stora Enso Metsän FSC-ryhmän jäsenyys on ilmaista vähintään 
vuoden 2023 loppuun asti. Tämän jälkeen perittävistä liittymis- ja 
vuosimaksuista päätetään myöhemmin.   

 
Liite 2: FSC Metsänhoidon sertifikaatti-esite 

 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee asiasta ja tekee 
tarvittavat päätökset 

 
PÄÄTÖS: Valtuutetaan Pertti Jeskanen valmistelemaan asia.  

 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Pertti Jeskanen 

 
------------- 

  ESITYS: Kiinteistölautakunnan kokous, 8.9.2020 19§ 
Kiinteistölautakunnan jäsen Pertti Jeskanen valmisteli 
seurakunnanneuvoston päätöksen mukaan FSC-sertifikaatin 
hakemista. 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunnan metsätilojen 
kokonaispinta-ala on 256,4 ha. Metsämaan pinta-ala on 191,28 
ha.  
Metsätalouden ulkopuolelle tulee määritellä 5% sertifioitavan 
alueen metsämaasta. Tiukasti suojeltava. 
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Lisäksi osa metsien pinta-alasta määritellään 
ympäristötavoitteella kasvatettaviksi alueiksi. Yhteensä 10% 
metsäpinta-alasta.  
Seurakunnan metsämaassa tämä tarkoittaa metsäpinta-ala 
19,3ha, joka on Pötönkankaan hautausmaan ympärillä ja 
Lastujärven, Protola ja Niemelän tiloillalla (Liite 1).  
 
Seurakunnan osalta tämä tarkoittaa, että metsätalouden 
ulkopuolelle jäävä aluetta on 12,7ha ja ympäristötavoitteella 
kasvatettaviksi alueiksi 6,6 ha (jatkuvan kasvatuksen kohteet 
esim. hautausmaan ympäristö).  
 
PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, 
että Ilomantsin ortodoksinen seurakunta liittyy FSC – ohjelmaan.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Ilomantsin seurakunnanneuvosto 
 
-------------- 
Liite 1 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Pertti Jeskanen, Henna Honkanen  

 
72§ Joensuun ort. srk:n FSC Metsänhoidon sertifikaatti 
   
  ESITYS: 
  Kiinteistölautakunnan kokous, 8.9.2020 20§ 
 

Joensuun ortodoksinen seurakunnan metsätilojen 
kokonaispinta-ala on 82,6 ha. Metsämaan pinta-ala on 51,2 ha.  
Metsätalouden ulkopuolelle tulee määritellä 5% sertifioitavan 
alueen metsämaasta. Tiukasti suojeltava. 
Lisäksi osa metsien pinta-alasta määritellään 
ympäristötavoitteella kasvatettaviksi alueiksi. Yhteensä 10% 
metsäpinta-alasta.  
 
Seurakunnan osalta tämä tarkoittaa, että metsätalouden 
ulkopuolelle jäävä aluetta on n. 3ha ja ympäristötavoitteella 
kasvatettaviksi alueiksi n. 2 ha. 
 
FSC-sertifikaatilla seurakunta osallistuu ympäristösuojelussa 
(eettiset arvot). 
Taloudellisesti edut: parempaan puun hinta puukaupoissa. 
Puukauppa on sujuvampaa. Stora Enso hoitaa ryhmän 
hallinnoinnin metsäomistajan puolesta. 
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ESITYS: Joensuun kiinteistölautakunta keskustelee FSC- 
liittymisestä.  
  
PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, 
että Joensuun ortodoksinen seurakunta liittyy FSC – ohjelmaan. 
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 

   Joensuun seurakuntaneuvosto 
 
   ----------------- 
    

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 

   Henna Honkanen, Pertti Jeskanen 
 
73§ Ilomantsin äänioikeutettujen luettelon laatiminen seurakunnanvaltuuston vaalia 
varten 

Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 
1.1.2021. KP metropoliitta Arseni määräsi (kirje 13.5.2020 
50/015/2020) ylimääräisten seurakuntavaltuuston vaalit uuden 
seurakuntajaon mukaisesti (OrtL 55§). Metropoliitta esitti että 
vaalit toimitetaan samalla aikataululla kuten tavalliset valtuuston 
vaalit (KJ 82§). Uuden valtuuston toimikausi on 1.1.2021-
31.12.2023. Uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 1.-15.11.2020. 
 
Kirkkojärjestys 73 § 2 momentti 
 
Äänioikeutettujen luettelon laatii seurakunnanneuvosto. Luettelo 
on laadittava 
1) seurakunnanvaltuuston vaalia varten viimeistään syyskuun 15 
päivänä; 2) kirkkoherran vaalia varten viimeistään 
viidentenätoista päivänä siitä, kun hakuaika on päättynyt; sekä 
3) ortodoksisesta kirkosta annetun lain 55 §:n mukaisissa tai 
valituksen johdosta toimitettavissa vaaleissa viimeistään 15 
päivänä siitä päivästä, jonka mukaan äänioikeuden käyttäminen 
määräytyy. 
 
Kirkkojärjestys 94 § 4 kohta 4 
 
Seurakunnanneuvosto laatii äänioikeutettujen luettelon. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto laati äänioikeutettujen luettelon 
vaalilautakunnan vahvistettavaksi. Liite 2. Vaalilautakunta 
vahvistaa äänioikeutettujen luettelon 28.9.2020. 
  

   PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Ilomantsin ja Joensuun 
seurakuntien vaalilautakunnat 
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74§ Joensuun äänioikeutettujen luettelon laatiminen seurakunnanvaltuuston vaalia 
varten 

Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 
1.1.2021. KP metropoliitta Arseni määräsi (kirje 13.5.2020 
50/015/2020) ylimääräisten seurakuntavaltuuston vaalit uuden 
seurakuntajaon mukaisesti (OrtL 55§). Metropoliitta esitti että 
vaalit toimitetaan samalla aikataululla kuten tavalliset valtuuston 
vaalit (KJ 82§). Uuden valtuuston toimikausi on 1.1.2021-
31.12.2023. Uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 1.-15.11.2020. 
 
Kirkkojärjestys 73 § 2 momentti 
 
Äänioikeutettujen luettelon laatii seurakunnanneuvosto. Luettelo 
on laadittava 
1) seurakunnanvaltuuston vaalia varten viimeistään syyskuun 15 
päivänä; 2) kirkkoherran vaalia varten viimeistään 
viidentenätoista päivänä siitä, kun hakuaika on päättynyt; sekä 
3) ortodoksisesta kirkosta annetun lain 55 §:n mukaisissa tai 
valituksen johdosta toimitettavissa vaaleissa viimeistään 15 
päivänä siitä päivästä, jonka mukaan äänioikeuden käyttäminen 
määräytyy. 
 
Kirkkojärjestys 94 § 4 kohta 4 
 
Seurakunnanneuvosto laatii äänioikeutettujen luettelon. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto laati äänioikeutettujen luettelon 
vaalilautakunnan vahvistettavaksi. Liite 3. Vaalilautakunta 
vahvistaa äänioikeutettujen luettelon 28.9.2020. 
  

   PÄÄTÖS: Esityksen mukaan 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Ilomantsin ja Joensuun 
seurakuntien vaalilautakunnat 
 

75§ Uuden Joensuun seurakunnan talousarvion uudet kustannuspaikat 
 

Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 
1.1.2021. Syksyllä 2020 Joensuun ja Ilomantsin 
seurakunnanneuvostot valmistelevat ja seurakunnanvaltuustot 
päättävät uuden seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta  
vv. 2021-2023. 

 
Joensuun kirkkoherra Tuomas Järvelin yhdessä Ilomantsin 
kirkkoherra Ioannis Lampropouloksen ja taloustoimiston 
taloussihteeri Leena Ursiniuksen kanssa valmistelivat uuden 
seurakunnan kustannuspaikkaluettelon.  
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ESITYS: Seurakunnan talousarvion kustannuspaikat kuvaavat 
seurakunnan toimintaa. Uuden talousarvion yhteydessä 
uudistetaan seurakunnan talousarvion kustannuspaikat.  
 
Seurakunnan eri työ- ja maa-alueiden työntekijät vastaavat 
oman kustannuspaikan seurannasta ja suunnittelusta. 

 
Uusi kustannuspaikkajako vahvistaa paikallistyön johtamista ja 
talouden raportointia. Uuden kustannuspaikkajaon myötä myös 
taloushallinnon prosessit yksinkertaistuvat.  
 
Liite 4 
 
Kustannuspaikkamuutokset : 
 
Kustannuspaikka 120 Seurakunnan luottamushenkilöt nimi 
muutetaan muotoon Hallinto ja seurakunnan johtaminen. 
Kustannuspaikka sisältää seurakunnan johtamisesta ja 
hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset.  Kustannuspaikkaan 
120 yhdistetään kustannuspaikat 130 Tilitarkastus, 140 
Seurakunnanneuvosto ja 150 Taloushallinto. 
Kustannuspaikkaan 120 varataan henkilöstökuluihin 
kirkkoherran osalta 70% ja Ilomantsin papin osalta 40%. 
 
Perustetaan kustannuspaikat 211 Ilomatsin 
kappeliseurakuntatyö ja 212 Ilomantsin kirkkomusiikki- nuoriso- 
ja diakoniatyö. Kustannuspaikkaan 211 varataan 
henkilöstökuluihin papin osalta 60% ja kanttorin osalta 100%.   
 
Perustetaan kustannuspaikka 213 Lieksan alueen 
seurakuntatyö. Kustannuspaikka sisältää Lieksan toiminnasta 
aiheutuvat kustannukset. Kustannuspaikkaan 213 varataan 
henkilöstökuluihin papin osalta 40% ja kanttorin osalta 70%.   
 
Perustetaan kustannuspaikka 214 Kiteen alueen seurakuntatyö. 
Kustannuspaikka sisältää Kiteen toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset. Kustannuspaikkaan 214 varataan 
henkilöstökuluihin papin osalta 30% ja kanttorin osalta 30%. 
 
Perustetaan kustannuspaikka 216 Tuupovaaran alueen 
seurakuntatyö. Kustannuspaikka sisältää Tuupovaaran 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Kustannuspaikkaan 214 
varataan henkilöstökuluihin papin osalta 40% ja kanttorin osalta 
30%. 
 
Lakkautetaan kustannuspaikka 215. Kustannukset ovat uusissa 
kustannuspaikoissa 213 ja 216.  
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Kustannuspaikkaan 230 varataan henkilöstökuluihin 
nuorisotyöntekijän lisäksi, papin osalta 30% ja kanttorin osalta 
30%. 
 
Kustannuspaikkaan 250 varataan henkilöstökuluihin 
diakoniatyöntekijän lisäksi, papin osalta 40%.  
 
Perustetaan kustannuspaikka 261 Monikulttuurityö. 
Kustannuspaikka sisältää monikulttuurityön kustannukset. 
Kustannuspaikkaan 261 varataan henkilöstökuluihin papin 
osalta 30% ja kanttorin osalta 30%. 
 
Perustetaan kustannuspaikka 419 Joensuu tsasounat, johon 
yhdistetään kustannuspaikat 403 Petravaaran ts. ja 412 
Heinävaaran ts. Kustannuspaikka sisältää tsasounista 
aiheutuvat kiinteistökustannukset. Lakkautetaan 
kustannuspaikat 403 ja 412.  
 
Perustetaan kustannuspaikka 420 Tuupovaaran tsasounat, 
johon yhdistetään kustannuspaikat 411 Tuupovaaran kappeli, 
409 Koveron ts. ja 410 Saarivaaran ts. Kustannuspaikka sisältää 
Tuupovaaran alueen tsasounista aiheutuvat kustannukset ja 
Tuupovaaran kappelin vuokrakulut. Lakkautetaan 
kustannuspaikat 409, 410 ja 411.  
 
Perustetaan kustannuspaikka 423 Ilomantsin tsasounat, johon 
yhdistetään Ilomantsin seurakunnan talousarvion 
kustannuspaikat 403 Hattuvaaran ts. 404 Huhuksen ts. 405 
Mutalahden ts. 408 Parppeinvaaran ts. 410 Sonkajan ts. 
Kustannuspaikka sisältää Ilomantsin alueen tsasounista 
aiheutuvat kustannukset.  
 
Perustetaan kustannuspaikka 424 Lieksan tsasounat, johon 
yhdistetään kustannuspaikat 416 Viekijärven ts., 417 
Vuonisjärven ts. ja 418 Kirkkopuiston ts.. Kustannuspaikka 
sisältää Lieksan alueen tsasounista aiheutuvat kustannukset 
Lakkautetaan kustannuspaikat 416, 417 ja 418.  
 
Perustetaan kustannuspaikka 441 Metsähoito. Kustannuspaikka 
sisältää metsätulot ja metsähoidosta aiheutuvat kustannukset. 
 
Perustetaan kustannuspaikka 511 Joensuun muut hautausmaat, 
johon yhdistetään kustannuspaikat 520 Petravaaran 
hautausmaa, 530 Täitimäniemen hautausmaa, 540 
Hömmönkankaan hautausmaa, 550 Sonkajarannan 
Hautausmaa, 560 Pörtsämön hautausmaa ja 570 Hoilolan 
hautausmaa. Kustannuspaikka sisältää mainittujen 
hautausmaiden kustannukset Lakkautetaan kustannuspaikat 
520, 530, 540, 550, 560, ja 570.  
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Perustetaan kustannuspaikka 513 Ilomantsin hautausmaat. 
Kustannuspaikka sisältää Ilomantsin kappeliseurakunnan 
hautausmaiden (Pötönkankaan, Mutalahden, Hattuvaaran, 
Kokonniemen) kustannukset. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Taloustoimisto 

 
76§ Ilomantsin ja Joensuun seurakuntien investointisuunnitelma 2021-2025 
 

Kiinteistölautakunnan kokous, 8.9.2020 24§ 
 
Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 
1.1.2021. Uuden seurakunnan kolmevuotistoiminta- ja 
taloussuunnitelma valmistellaan ja päätetään seurakuntien 
hallintoelimissä syksyllä 2020.  
 
Joensuun, Kiteen, Tuupovaaran ja Lieksan alueiden 
keskeisemmät investoinnit ovat Sikrenvaaran kattoremontti, 
Lieksan pappilaviraston pesutilojen remontti ja Joensuun kirkon 
piha-alueen kunnostus.  
 
Ilomantsin alueella keskeisemmät investoinnit ovat Elian kirkon 
ulko- ja sisämaalaukset ja Seurakuntakeskus Elian 
ulkomaalaus.  
 
Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet 
kiinteistömyynneistä ja sijoitustuotoilla tai voi rahoittaa vieraalla 
pääomalla. Ilomantsin ja Joensuun tulorahoitus ei riittää 
rahoittamaan suunniteltuja investointeja. 
 
Liite 5 
 
ESITYS: Lähetetään viisivuotinen investointisuunnitelma 
seurakunnanneuvostoille käsiteltäväksi.  
 
Joensuun isännöitsijät ovat antaneet ehdotuksensa Joensuun 
alueen tsasounien ja kirkkojen korjaustarpeista. Liite 4 
 
Ilomantsin ja Joensuu kiinteistölautakunnat perustavat 
työryhmän. Työryhmän tehtävä on käsitellä isännöitsijöiden 
korjausehdotukset ja valmistella esityksen tulevaisuuden 
korjaustarpeista ajanjaksolle (2021-2030). 
 
PÄÄTÖS: Esitetään viisivuotinen investointisuunnitelma 
seurakunnanneuvostoille käsiteltäväksi.  
Kiinteistölautakunta päätti perusta työryhmän kiinteistöjen 
nykykunnon ja korjaustarpeiden arvioimiseksi. Työryhmään 
kuuluu: Veli Jeskanen, Rauno Lasanen, Roope Nieminen ja 
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Ioannis Lampropoulos. Työryhmä valmistelee esityksensä 
syksylle 2021.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanneuvosto ja 
seurakunnanvaltuusto 
------------- 
ESITYS: Seurakuntaneuvosto käsittelee investointisuunnitelman 
(Liite 5) ja lähettää sen seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Ilomantsin ja Joensuun seurakunnanvaltuustot 
  

77§ Ilomantsin ja Joensuun investoinnit ja korjaustarpeet 2021-2023 
 
   Kiinteistölautakunnan kokous, 8.9.2020, 25§  
    

Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 
1.1.2021. Uuden seurakunnan kolmevuotistoiminta- ja 
taloussuunnitelma valmistellaan ja päätetään seurakuntien 
hallintoelimissä syksyllä 2020.  
 
Joensuun, Kiteen, Tuupovaaran ja Lieksan alueiden 
keskeisemmät investoinnit ovat Sikreenvaaran katoremontti, 
Lieksan pappilaviraston pesutilojen remontti, Lieksan Elian 
kirkon maalaus ja Joensuun kirkon piha-alueen kunnostuksen 
suunnittelu.  
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan investoi seuraavien kolme 
vuoden aikana pappilassa ja Elian kirkossa.  
 
Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet 
kiinteistömyynneistä ja sijoitustuotoilla tai voi rahoittaa vieraalla 
pääomalla. Ilomantsin ja Joensuun tulorahoitus ei riittää 
rahoittamaan suunniteltuja investointeja. 
 
Elian kirkon maalausten osalta seurakunta hakee 
korjausavustuksen ortodoksiselta kirkollishallitukselta ja 
kirkkomuseolta.  
 
ESITYS:  
Talousarvion 2021 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon lattian maalaus  
2. Mutalahden tsasounan sisämaalaus  
3. Lieksan pappilan pesutilojen kunnostaminen  
4. Sikrenvaaran katon korjaus/uusiminen 
5. Hautausmaan uurna-alueen suunnittelu 2021 ja hautojen 

kuulutusten aloitus. 
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6. Lieksan virastopappilan ulkoseinien maalaus ja eteläseinän 
ikkunain kunnostus 

7. Joensuun hautausmaan tsasounan kaapiston 
kunnostaminen 

8. Joensuun kirkon pihamaan kunnostus -suunnittelu 
 
Talousarvion 2022 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon ulkomaalaus  
2. Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien puuosien 

kunnostuksia  
3. Lieksan Elian kirkon sisämaalaus. 
4. Sikrenvaaran sähköjen jakaminen uudella tavalla. 

 
Talousarvion 2023 seuraavasti:  
 
1. Seurakuntakeskus Elian rakennuksen ulkomaalaus  
2. Joensuun kirkon pihamaan kunnostaminen 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Seurakunnanneuvosto ja seurakunnanvaltuusto 
 
------------- 
ESITYS: Vuonna 2021 investoinnit ja korjaustarpeiden 
kokonaiskustannusarvio on 160 000 €.  
Vuonna 2022 investoinnit ja korjaustarpeiden 
kokonaiskustannusarvio on 200 000 €.  
Vuonna 2023 investoinnit ja korjaustarpeiden 
kokonaiskustannusarvio on 300 000 €.  
 
Ilomantsin ja Joensuun tulorahoitus ei riittää rahoittamaan 
suunniteltuja investointeja. 
 
Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet 
kiinteistömyynneistä ja sijoitustuotoilla tai voi rahoittaa vieraalla 
pääomalla.  

 
Seurakuntaneuvosto käsittelee investointi- ja korjaustarpeet ja 
lähettää sen seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  
 
 
Talousarvion 2021 seuraavasti:  
1. Elian kirkon lattian maalaus  
2. Mutalahden tsasounan sisämaalaus  
3. Lieksan pappilan pesutilojen kunnostaminen  
4. Sikrenvaaran katon korjaus/uusiminen 
5. Hautausmaan uurna-alueen suunnittelu 2021 ja hautojen 

kuulutusten aloitus. 
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6. Joensuun hautausmaan tsasounan kaapiston 
kunnostaminen 

7. Joensuun kirkon pihamaan kunnostus -suunnittelu 
 
Talousarvion 2022 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon ulkomaalaus  
2. Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien puuosien 

kunnostuksia  
3. Lieksan Elian kirkon sisämaalaus. 
4. Sikrenvaaran sähköjen jakaminen uudella tavalla. 

 
Talousarvion 2023 seuraavasti:  
 

1. Seurakuntakeskus Elian rakennuksen ulkomaalaus  
2. Joensuun kirkon pihamaan kunnostaminen 
3. Lieksan virastopappilan ulkoseinien maalaus ja 

eteläseinän ikkunain kunnostus 
 

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Ilomantsin ja Joensuun seurakunnanvaltuustot 

 
78 § Talousarvion 2021 – 2023 linjaukset 
 

Ortodoksisen kirkon seurakuntien talouteen vaikuttaa 
kansallinen ja kansainvälinen talouskehitys. Valtioneuvoston 
julkaisema kesäkuun 2020 talouskatsauksen mukaan ” 
Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020. 
Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset 
investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee 
talouskasvua tänä vuonna. Talouden toipuminen tämän vuoden 
loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien luottamuksen 
laskun sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Investointien 
toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. 
BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.”  
 
Uuden Joensuun seurakunnan talousarvio laaditaan Ilomantsin 
ja Joensuun seurakuntien edellisten vuosien toteutuneiden 
lukujen ja tehdyt päätökset huomioon ottaen. Arvion pohjana on 
käytetty vuoden 2020 toteutuman tietoja. 
 
Talousarvio laaditaan yhteistyössä taloustoimiston 
toimihenkilöiden kanssa.  
 
ESITYS:  
Talousarvion esityksestä seurakunnanvaltuustolle päätetään 
lokakuussa 2020 Ilomantsin ja Joensuun 
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seurakunnanneuvostojen yhteisessä kokouksessa. Talousarvion 
laadittaessa otetaan huomioon seuraavat asiat. 
 
Talousarvio laaditaan huomioon ottaen seurakunnanneuvoston 
päätös kustannuspaikkamuutoksista. (15.9.2020 74§).  
 
Kirkollisverot ovat resurssi, jonka mukaan seurakunnan pitää 
kattaa perustoimintansa. Joensuun ort. srk:n veroprosentti oli 
1,9 % ja Ilomantsin ort. srk. 2 % vuonna 2020. 
Talousarvioesityksen valmistellaan, niin että, uuden Joensuun 
seurakunnan veroprosentti olisi 2 %. Seurakunnan verokertymä 
lasketaan varovaisuuden periaatetta noudattaen. Vuodelle 2021 
verokertymäksi on arvioitu 1,7 milj.€. Verokertymän suunta on 
laskeva. Kuolleisuus, kirkosta eroaminen ja muuttoliike 
vaikuttavat suoraan verokertymään.  
Joensuun seurakunnassa on paikkakuntia, joiden alhainen 
tulotaso vaikuttaa veropohjan kehittymiseen. 

 
Talousarviossa on huomioitu kirkon työehtosopimuksen 
mukainen palkkojen korotus, joka on vuonna 2021 1,9 %.  
 
Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. 
 
Talousarvio 2021 – 2023 suunnitellaan niin, että aluepapeilla ja  
-kanttoreilla on enemmän vastuuta oma alueen talouden 
suunnittelusta ja seuraamisesta.  
  
Vuonna 2021 – 2023 investoinnit ja kiinteistökorjaukset 
vaikuttavat talousarvioon tulokseen. Seurakunta rahoittaa 
investoinnin säästövaroilla ja sijoitustuotoilla.   

   
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Taloustoimisto, Joensuun ja Ilomantsin kirkkoherrat 

 
79 § Pastorin Marko Mäkisen opintovapaahakemus  
 

Seurakunnan pappi Marko Mäkinen (kirje 19.8.2020) anoo 
opintovapaata ajalle 1.1.2021–31.12.2021. Opintovapaan 
peruste: Suorittaa jatko-opintojaan Itä- Suomen yliopistossa 
Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma, 
tohtorin tutkinto/teologian tohtori. Marko on saanut 
opiskelupaikan ja aloittanut tutkinnon 2013 ja työskennellyt 
aiemmin apurahalla toista vuotta sekä vuoden 2020 
aikuiskoulutustuella. Kyseessä on aiemmin aloitetun tutkinnon 
jatkaminen.  
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee ja päättää 
opintovapaan myöntämisestä. 
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   PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

Ilomantsin seurakunnanneuvosto ei osallistunut asian 
käsittelyyn ja päätöksen tekoon.  

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Marko Mäkinen, Metropoliitta 
Arseni  

 
80§ Papin opintovapaan sijaisuus 
 

Kirkkojärjestyksen 63 § mukaan hiippakunnan piispa huolehtii 
kirkkoherran, papin, diakonin ja kanttorin tehtävien väliaikaisesta 
hoitamisesta. 
 
Kirkkojärjestyksen 94 § mukaan seurakunnanneuvosto huolehtii 
tarvittaessa muiden kuin papin, diakonin ja kanttorin tehtävien 
väliaikaisesta hoitamisesta. 

 
ESITYS: Hallintolain mukaan yli 9 kuukauden sijaisuudet tulee 
laittaa avoimeen hakuun.  
 
Seurakunnanneuvosto esittää KP Metropoliitta Arsenille, että 
hän julistaisi haettavaksi Joensuun papin toimen sijaisuuden 
ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021. Sijaisuusperuste on opintovapaa.  
 
Papin sijaisen tehtäviin kuuluu muun seurakuntatyön lisäksi mm. 
diakoniatyö ja vastuu-alue on Tuupovaara. 
 
Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen 
mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. 
Kelpoisuusehdot: Hakijalta edellytetään hyvää suullista ja 
kirjallista suomen kielen taito. Hakijan tulee täyttää ortodoksisen 
kirkon kirkkojärjestyksen (174/2007) 133 §:n mukaiset 
kelpoisuusehdot. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävää 
hoitamaan voidaan valita epäpätevä henkilö, palkkaus 
määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. 
Lisätietoja tehtävän kuvasta antaa kirkkoherra, Tuomas Järvelin 
puh. 050 347 5605. 
 
Hakuaika on 1.10 – 14.10.2020 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
 
Ilomantsin seurakunnanneuvosto ei osallistunut asian 
käsittelyyn ja päätöksen tekoon.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Taloustoimisto ja Metropoliitta 
Arseni 
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81 § Internetsivujen uudistaminen  
 

Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 
1.1.2021. Nykyisen Joensuun ortodoksisen seurakunnan sivut 
pitää uudistaa. Nykyisen Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
sivut on uudistettu 2019. Ilomantsin sivu palvelevat hyvin 
tulevaa Ilomantsin kappeliseurakuntaa.   

 
Seurakunnanneuvosto kokouksessaan 12.9.2019, 93§, päätti 
että nettisivujen valmistus kilpailutetaan ja sivujen tekijä valitaan 
tämän vuoden aikana. Työ tehdään niin, että sivut valmistuvat 
vuoden 2020 alkupuolella. Varataan määräraha ensivuoden 
talousarvioon. 

    
  ESITYS: Nettisivujen valmistus kilpailutetaan ja sivujen tekijä 

valitaan tämän vuoden aikana. Asian valmistelee 
seurakuntaneuvostolle isä Aleksander Roszczenko ja isä Tommi 
Kallinen. Esitys tulee kirkkoherralle 15.10.2020 mennessä.  

 
PÄÄTÖS: Aleksander Roszczenko ja Tommi Kallinen 
selvittelevät nettisivujen mahdollista yhdistämistä ja Joensuun 
seurakunnan nettisivujen uutta ilmettä.  
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Aleksander Roszczenko ja Tommi Kallinen 

 
82§ Ilomantsin kirkkoherran puhelimen hankinta 

 
Kirkkoherra käyttää työssä ja vapaa-ajalla samaa 
matkapuhelinta. Nykyinen puhelin on kolme vuotta vanha.  

 
ESITYS: Seurakunta osallistuu uuden puhelimen ostoon 150 €  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  

 
Kirkkoherra poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
Joensuun seurakunnanneuvosto ei osallistunut asian käsittelyyn 
ja päätöksen tekoon.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Taloustoimisto 

 
83 § Joensuun leasing autojen hankinta 
    

 Joensuun ortodoksinen seurakunta on ottanut käyttöön vuonna 
2018 kaksi leasing autoa. Leasing autot ovat tuoneet säästöä 
seurakunnalle n. 10.000 €.  

 
 Autojen leasing-sopimus päättyy 11.1.2021.  
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 ESITYS: Seurakunta kilpailuttaa kahden leasing auton 
hankinnan vuosille 2021 - 2023. Aleksander Roszczenko hoitaa 
tarjousten pyytämisen ja valmistelee asian lokakuun loppuun 
mennessä. Seurakunnanneuvosto päättää asiasta marraskuun 
kokouksessa.  

  
 PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Aleksander Roszczenko 
 
84 § Joensuun ortodoksisen seurakunnan kuorouudistuksen jatkotoimet 
 

Seurakunnanneuvosto 3.12.2019 128 § Joensuun ortodoksinen 
kirkkokuoro ry:n selvityspyyntö Joensuun ortodoksisen 
kirkkokuoron asemasta nyt ja tulevaisuudessa 
 
Kirkkokuoronyhdistyksen pj Outi Hurskainen on jättänyt kuoron 
puolesta neuvostolle seuraavan selvityspyynnön: 
”Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkolaulujärjestelyjen uudistus 
käynnistyi tänä syksynä. Joensuun ortodoksiselle kirkkokuorolle ei 
enää osoitettu kuoronjohtajaa eikä säännöllistä harjoitusaikaa. Aamun 
Koitossa kesällä olleen ilmoituksen mukaan Pyhän Nikolaoksen 
kirkossa suomenkielisissä jumalanpalveluksissa laulaa Nikolaos-
kuoro, johon kutsuttiin mukaan kaikkia kirkkolaulusta kiinnostuneita 
seurakuntalaisia. Kirkkokuorolaisille erikseen lähetetyssä viestissä 
laulajat toivotettiin tervetulleeksi Nikolaos-kuoroon, mutta pyydettiin 
ensin ottamaan yhteyttä kuoronjohtajaan (äänen tarkistus). 
Nyt osa kirkkokuorolaisista on siirtynyt Nikolaos-kuoroon, mutta osa 
jopa vuosikymmeniä pyyteettömästi kirkkoa palvelleista laulajista on 
mielensä pahoittaneena jäänyt pois kaikesta kuorotoiminnasta tai ei 
enää rohkene tarjoutua laulajaksi kirkkoon. 
Joensuun ortodoksinen kirkkokuoro on Pyhän Sergein ja Hermanin 
Veljeskunnan alaosastona toimiva kuoro sekä rekisteröity yhdistys, 
jonka toiminnasta päättää sääntöjen mukaan kuoron vuosikokous. 
Kirkkokuoron puolesta pyydän seurakunnaneuvostolta selvitystä, mikä 
on satavuotisen historian omaavan Joensuun ortodoksisen 
kirkkokuoron asema seurakunnassa nyt ja tulevaisuudessa.” 
 
Seurakunnantarkastuksen raportissa kiinnitettiin huomiota 
kirkkolauluun seuraavasti: ”Tarkastuksen aikana eri yhteyksissä 
käydyissä keskusteluissa heräsi huoli seurakunnan kirkkolaulun 
tilanteesta. Joensuun ortodoksinen seurakunta on maamme toiseksi 
suurin. Joensuun kirkkokuoro on ollut maineikas ja seurakunnassa 
tulisikin löytää keinot kirkkolaulun tason kehittämiseen. Keskusteluissa 
tuli ilmi, että esimerkiksi yhden kanttorin keskittämistä pääkirkkoon on 
harkittu. Tämä voikin olla tulevaisuuden kannalta järkevä vaihtoehto. 
Seurakunnassa toimii neljä ammattitaitoista kanttoria, joiden 
yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisen ’kirkkolauluvision’ löytäminen 
on tärkeää. Joensuu on katedraaliseurakunta, jonka tulee löytää ne 
keinot, jolla Jumalanpalvelusten harmonia ja täyteys toteutuu myös 
kirkkolaulun osalta.” 
 
Kirkkokuoro ry:n säännöt ovat ristiriidassa kanttorin kuoronjohdollisen 
autonomian kanssa. Mm. siksi uudistusta ei ole voitu toteuttaa 
kirkkokuoron kautta. Kuoron säännöissä kuoron jäsenet valitsee 
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johtokunta kanttorin esityksestä. Säännöissä kanttorilla ei ole valtaa 
erottaa jäseniä kuorosta, vaan sen tekee johtokunta. Tämä vaikeuttaa 
kanttorin työtä, jos hänellä ei ole valtaa valikoida laulajia. 
 
Kuorolle on tiedotettu, että eivät hätäile kuoron aseman kanssa, koska 
uudistuksessa on pidetty avoinna mahdollisuus muuttaa kuoro 
Joensuun kirkkokuoroksi ja yhdistyksen alaisuuteen, jos se sopii 
yhdistykselle. Koska kyseessä on seurakunnan ulkopuolinen toimija, ei 
seurakunta voi määrätä toimijaa eikä toisaalta yhdistys seurakuntaa. 
Ehtona tälle on toki se, että yhdistys muokkaa sääntönsä niin, ettei 
niissä ole ristiriitaa seurakunnan kirkkoherran ja kanttorin toimivallan 
kanssa. 
 
Laulajien äänentarkastuksen ja ”kehityskeskustelun” tulisi olla 
itsestään selvää ja säännöllistä kuorotoiminnassa. Tästä ei pitäisi 
kenenkään loukkaantua eikä kieltäytyä. 
 
 Esitys: Johtokunta esittää seurakunnanneuvostolle, että Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan kirkkolaulusta seurakunnan varhaisista 
toimintavuosista saakka vastannut Joensuun ortodoksinen kirkkokuoro 
jatkaa edelleen toimintaansa niin, että sillä on oma kuoronjohtaja ja 
säännöllinen harjoitusaika. Kirkkokuoron johtokunta on valmis 
keskustelemaan toimenpiteistä, joita seurakunnan kuorotoiminnan 
järjestäminen ja kuorojen mahdollinen yhdistäminen edellyttää. 
 
 Päätös: Valtuutetaan kirkkoherra Tuomas Järvelin, kanttori 
Valeria Ratilainen, kanttori Aleksi Suikkanen ja neuvoston jäsen 
Sirkka Vepsä keskustelemaan Joensuun ortodoksisen 
kirkkokuoro ry:n kanssa kuoron tulevaisuudesta. 
 
Neuvottelu kirkkokuoroyhdistyksen kanssa pidettiin 30.1.2020. 
Yhteinen päätös jatkotoimista: 
Seurakunta laatii tiedotteen tehdystä muutoksesta ja sen tavoitteista 
viimeistään viikolle 7. 
Outi keskustelee kirkkokuoroyhdistyksen jäsenten kanssa 
nimikysymyksestä, esillä Simon ehdottama nimi, sekä molempien 
kuorojen nimet 
Valeria keskustelee nimikysymyksestä Nikolaos-kuorolaisten kanssa 
Tämä tiedotteen julkaisun kanssa. Outi ja Sirkka voi tarkastella  
tiedotetta ulkopuolisen näkökulmasta ja kielen kannalta. 
Tiedote julkaistaan kahden viikon sisällä. 
Outi keskustelee kanttoreiden kanssa seniorikuoro-kysymyksestä / 
kuoron tehtäväkenttä kysymyksestä, joukko kuorolaisia, jotka ovat 
käytettävissä eri aikoina yhdistyksen vuosikokouksessa? 
Tämän jälkeen voi ratkaista yhdistysasian. Yhdistys ei saa olla 
uudistuksen este. 
Tästä alkaa suuntautuminen ”koko maailma laulaa ylistystäsi” 
tapahtumaan. 

 
Seurakunnanvaltuusto 25.8.2020 6 § Muut asiat ja ilmoitukset: 
- Käsiteltiin kuorouudistusta valtuutetuille jaettuun aineistoon 
perehtyen. Päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn ja päätettäväksi 
ponsiehdotus. Seurakunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi 
seuraavansisältöisen ponsilausuman: Valtuusto tukee 
seurakunnanneuvoston pyrkimystä päästä seurakunnan 
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kuorokysymyksessä sovinnolliseen lopputulokseen. 

 
Kirkkoherra, kanttori Valeria Ratilainen ja yhdistyksen pj. Outi 
Hurskainen kokoontuivat tilannekatsaukseen 5.9.2020. Yhdessä 
todettiin seuraavaa:  
- Kuorouudistus on linjassa vuonna 2017 hyväksytyn pitkän 

tähtäimen tavoite- toimintasuunnitelman linjausten sekä 
seurakunnan tarkastuksen huomioiden kanssa. 

- Joensuun ortodoksinen kirkkokuoro ry on toiminut 
rekisteröityneenä yhdistyksenä vuodesta 2015 ja tätä ennen 
PSHV:n alaosastona. Yhdistys on päättänyt lopettaa 
toimintansa rekisteröityneenä yhdistyksenä 20.2.2020 
vuosikokouksessa. 

- 30.1.2020 esitettiin yhdistyneille kuorovoimille nimeä 
Joensuun pyhän Nikolaoksen kirkon kuoro sekä molempien 
kuorojen nimiä. Joensuun pyhän Nikolaoksen kirkon kuoro, 
sopii yhdistykselle sekä kuoron laulajille. Uudessa nimessä 
yhdistyvät molempien kuorojen perinteet kirkkokuoro ja 
Nikolaos-kuoro. Näin kirkkokuoron 100-vuotinen perinne 
jatkuu Joensuun pyhän Nikolaoksen kirkon kuorossa. 

- 30.1.2020 alkaneet neuvottelut sekä kaikki kuorotoiminta 
ovat katkenneet koronatilanteen vuoksi. Neuvottelussa 
puhuttiin myös konkarien lauluryhmästä. Tämän asian 
selvittelyä jatketaan kartoittamalla laulajia. Kuorotoiminta on 
edelleen vaikeaa koronatilanteen vuoksi. 

- Kirkkolaulupäivät järjestetään näillä näkymin kesällä 2021. 
Seurakunta tukee kaikkien laulajien yhteistä osallistumista 
tapahtumaan. 

- Seurakunnan kaikille kuoroille laaditaan yhteinen ohjesääntö. 
Kanttorit valmistelevat esityksen. 

 

ESITYS: Seurakuntaneuvosto keskustelee tilanteesta ja tekee 
tarvittavat päätökset.  

 
PÄÄTÖS: Vahvistetaan yhdistetyn kuoron nimeksi Joensuun 
Pyhän Nikolaoksen kirkon kuoro. Kanttorit kartoittavat konkari-
kuoron perustamistarvetta ja valmistelevat kuorotoiminalle 
ohjesääntö.   
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi seurakunnan kanttorit ja 
 Joensuun ortodoksinen kirkkokuoro ry, seurakunnanvaltuusto. 

 
85 § Ortodoksisen kirkon muutoksen tiekartta 
 
  Palvelukeskus lähetti seurakunnille muutoksen tiekartan. Liite 6. 
 

ESITYS: Seurakunnanneuvostot keskustelevat muutoksen 
tiekartan sisällöstä.  
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UUSI ESITYS: Ilomantsin ja Joensuun ortodoksisen 
seurakunnanneuvostot esittävät huolensa siitä ettei kirkon johto 
ole tukenut muutostyötä hyvän hallintokulttuurin periaatteiden 
mukaisesti. Tämä on aiheuttanut paineitta luottamushenkilöille ja 
henkilöstölle. Moni toimenpide on näkemyksemme mukaan 
myöhässä. Esimerkiksi kirkkoherrat olisi pitänyt kouluttaa 
muutokseen etukäteen, ovathan muutoksen aiheuttamat 
toimenpiteet jo käynnissä. Edellytämme että kirkollishallitus ja 
palvelukeskus laitaa pikaisesti toimeksi muutoksen vaatimat 
toimenpiteet.   
 
PÄÄTÖS: Yksimielisesti uuden esityksen mukaan. 
   
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:  
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus 

 
86§ Ilomantsin seurakuntalaisten aloite kirkon ulkomaalauksesta 
 

llomantsin ortodoksisen seurakunnan jäsenet ovat tehneet 
aloitteen Elian kirkon ulkomaalauksesta. Esityksen mukaan 
vuodelle 2022 suunnitellun Pyhän profeetta Elian kirkon 
ulkomaalauksen yhteydessä kirkon väritys palautettaisiin 
aiemman mukaiseksi, yleisväriltään vaaleaksi. (Liite 7) 
 
ESITYS: Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja tekee 
tarvittavat esitykset.  
 
PÄÄTÖS: Hyväskyttiin aloitteen ja lähetettiin eteenpäin 
valmisteltavaksi.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Seurakunnanvaltuusto ja kiinteistölautakunta 
 

87 § Ilomantsin kanttorin sivutoimilupa 
 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kanttori on anonut 
sivutoimilupaa työskentelyyn Ilomantsin Kansalaisopistossa 
syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Työtehtäviin kuuluu 
kansalaulukuoron ohjaaminen ja johtaminen.  (Liite 8) 
 
ESITYS: Hyväksytään sivutoimilupa syksylle 2020 ja keväälle 
2021.  
  
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 
Ilomantsin kirkkoherra poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi. 

 
88 § Muut asiat  
  ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita. 
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  PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita. 
 
89 § Ilmoitusasiat 
 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat. 
   
  Asia 1: Energiamyynti Suomi, sähkösopimus 
  Asia 2: Tuotto-osuuksien korkojen maksu siirtyy 1/2021 

    
90 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.14. 
 
 
 
 
   Ioannis Lampropoulos    Maire Kärkkäinen 
   puheenjohtaja    sihteeri 
 
   Kauko Purunainen vpj.    
   puheenjohtaja 82§, 87§     
 
   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa  9.6.2020 
        
   
   Janne Piironen   Marjaana Laatikainen 
   pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta 
kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana 
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset 
oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa 
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- päätös, johon haetaan oikaisua 

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi 

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole 
tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan 
kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu 
henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 
oikaisuvaatimukseen valtakirja. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle 
oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen 
lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus 
katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai 
ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu 
kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään 
kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, 
asuinpaikkansa ja postiosoitteensa. 

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 
Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian 
aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on 
kirkollishallitus@ort.fi 

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi keskiviikko 16.9.2020. Tämän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 30.9.2020. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
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