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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2020
SEURAKUNNANNEUVOSTO
Seurakunnanneuvoston kokous
Aika

21. lokakuuta 2020 klo 17

Paikka

Elian kirkko, Kirkkotie 17, Ilomantsi

Läsnä

isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj.
Puruskainen Kauko, vpj
Laatikainen Marjaana jäsen, pääkirkon isännöitsijä
Piiroinen Janne, jäsen (TEAMS)
Kärkkäinen Maire, jäsen
Riikka Patrikainen, pappien ja kanttorien edustaja

Muut kutsutut
(läsnä olon peruste) Veli Jeskanen valt.pj. ja kiinteistölautakunnan jäsen
Tuomas Järvelin, kirkkoherra pj., Pauli Sormunen (pääkirkon
isännöitsijä), Marko Mikkonen (vpj.) (TEAMS), Esko Torssonen
(TEAMS), Hanna Pajarinen (TEAMS), Sari Vatanen (TEAMS),
Olavi Reittu (TEAMS), Roszczenko Aleksander (Joensuun
pappien ja kanttorien edustaja) (TEAMS).
Poissa

Laitila Eija, Taina Puustinen, Matti Tolvanen (valtuuston pj.),
Aleksander Ijäs

91 § 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., Pauli Sormunen (pääkirkon isännöitsijä), Marko
Mikkonen (vpj.) Esko Torssonen, Hanna Pajarinen, Taina
Puustinen, Sari Vatanen, Aleksander Ijäs, Olavi Reittu ja
Roszczenko Aleksander sekä Matti Tolvanen valtuuston pj
(Joensuun pappien ja kanttorien edustaja). Joensuun
ortodoksisen seurakunnanneuvoston jäsenillä on tässä
seurakunnanneuvostossa läsnäolo ja puheoikeus. Asialista
hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.
92 § 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 Marjaana Laatikainen ja
Kauko Puruskainen.
93 § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023
Seurakunta on avointa päätöksentekoa kunnioittava,
jäsenistöään osallistava, rukoileva ja läsnä oleva yhteisö. Kirkon
toimintasuunnitelman mukaisesti seurakunta tukee jäsentensä
hengellistä kasvua, pitää esillä kirkon arvoja, kantaa
diakoniavastuuta jäsenistöstään, luo uusia toimintatapoja
ihmisten sitouttamiseksi kirkon elämään ja jakaa osaamista sekä
voimavaroja työntekijöiden, seurakuntalaisten, lähiseurakuntien
ja yhteistyötahojen kanssa.
Vuosi 2021 – 2022 ovat alijäämäiset -121 235 € ja - 9 170 € ja
vuosi 2023 hieman ylijäämäinen 8 401 €. Huoltokorjaukset
seurakunnan kiinteistöihin ja investoinnit vaikuttavat
taloustulokseen.
Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka.
Seurakunnan talousarvion kustannuspaikat kuvaavat
seurakunnan toimintaa. Uuden talousarvion yhteydessä
uudistetaan myös 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.
Organisaatiomuutoksen taloudelliset vaikutukset näkyvät 3 – 5
vuodessa.
Keskusrahastomaksujen suuruutta on ensi vuodelle vaikea
arvioida. Kirkolliskokouksen mahdollinen päätös
keskusrahastomaksujen korottamisesta ja pääomatulot
vaikuttavat keskusrahastomaksun suuruuteen.
Talousarvion esitetyt määrärahat jakautuvat seuraavalla tavalla:
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Poistot; 2,1 %

Yleishallinto; 9,4 %

Keskurahastomaksut;…
Rahoitustoimi; 0,1 %
Hautaustoimi; 4,2 %

Kiinteistötoimi;
21,5 %

Seurakuntatyö;
47,7 %

Suurimmat menokohdat talousarviossa ovat kiinteistöhoito,
palkat ja keskusrahastomaksut. Henkilöstö- ja
kiinteistövähennykset vaikuttivat menokohtien laskuun.
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Seurakunnanneuvosto on linjannut kokouksessaan (15.9.2020,
78§), että vuonna 2020 Joensuun ort. srk:n veroprosentti oli 1,9
% ja Ilomantsin ort. srk. 2 %. Talousarvioesityksen
valmistellaan, niin että, uuden Joensuun seurakunnan
veroprosentti olisi 2 %. Seurakunnan verokertymä lasketaan
varovaisuuden periaatetta noudattaen. Vuodelle 2021
verokertymäksi on arvioitu 1,7 milj.€.
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää
seurakunnanvaltuustolle:
a) että se hyväksyy uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023. Liite 1
b) vahvistaa talousarvion vuodelle 2020 – 2023
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c) vahvistaa vuodelle 2021 uuden Joensuun seurakunnan
veroprosentiksi 2%.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Joensuun ja Ilomantsin seurakunnanvaltuustot
KP Metropoliitta Arseni
94 § Auraustarjouskilpailu
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta pyysi auraustarjousta
talvikausille 2020 – 2021 ja 2021 – 2022. Tarjousta on pyydetty
seuraaville alueille P. Elian kirkon piha (Kirkkotie 15), Elian
kirkon parkkipaikka, Seurakuntakeskus Elian piha-alueet ja tie
(Kirkkotie 17) sekä Pötönkankaan hautausmaan päätieväylä ja
kappelin ympäröivä piha. (Liite 2 tarjouspyyntö).
Tarjouspyyntö lähetetty seuraaville:
Petri Volotinen, Joonas Potkonen, Kiinteistöhuolto Martiskainen,
Arskan Kone Oy, Matti Kaltiainen.
Määräaikaan mennessä (25.9.2020) saapui 2 tarjousta.
Tarjoukset avattiin 1.10.2020. Tehtiin tarjousten avauspöytäkirja
(Liite 3)
ESITYS: Seurakunnanneuvosto käsittelee asian ja tekee
päätöksen. Kilpailu ratkaistaan halvimman hinnan perusteella.
Tuntitöissä valintaperusteena on kokonaistaloudellinen
edullisuus.
PÄÄTÖS: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnanneuvosto päätti
valita talvikaudelle 2020 (syksy) – 2021 (kevät) ja 2021 (syksy)
sekä 2022 (kevät) auraajaksi seuraaville alueille P. Elian kirkon
pih ja parkkipaikka (Kirkkotie 15), Pappilan piha ja tie (Kirkkotie
17), Pötönkankaan hautausmaan päätieväylä ja kappelin
ympäröivä piha, Arskan Kone Oy:n.
Perustelu: Vertailussa Arskan Kone Oy on hinnaltaan edullisin ja
käytössä oleva kalusto on uudempaa. Vertailu on tehty
annettujen tuntihintojen perusteella.
Päätöksen ulkopuolelle jää Elian kirkon portaiden hoito. Elian
kirkon lumityöt ja hiekoitus tehdään seurakuntalaisten toimesta
talkootyönä.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Tarjousta tekijöille ja taloustoimistolle
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95 § Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseuran anomus
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura VYS ry esittää
kohteliaimmin, että seurakuntanne kirkoissa kannettaisiin kolehti
järjestömme työn hyväksi vuoden 2020 aikana sellaisena
pyhäpäivänä, jolloin kirkoissa voidaan kantaa kolehti.
Sääntöjensä mukaan Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura
VYS ry tukee Viron seurakuntien ja luostareiden
korjausrakentamista, julkaisutoimintaa ja koulutusta.
Tänä vuonna VYS kerää tukea erityisesti Kohilan
seurakuntatalon peruskorjausta varten. Kohilan-Angerjan
seurakunta sijaitsee Harjun maakunnassa, 30 km päässä
Tallinnan keskustasta. Kuluvan syksyn ohjelmassa on vesi- ja
viemärijohtojen rakentaminen. Ajanmukaiset WC- ja suihkutilat
tekevät mahdolliseksi rakennuksen majoituskäytön. Muilta osin
tilat ovat tyydyttävässä kunnossa. Tarkoitusta varten Viron
ortodoksisten nuorten liitolla (EÕNL) on jo keräysvaroja ja
Kohilan kunnan avustus.
Tavoitteemme on saada kokoon vähintään 3 000 euroa, jotka
tekevät mahdolliseksi hankkeen tämän tärkeän vaiheen
toteuttamisen.
Yhteistyö Viron kirkon kanssa on käsityksemme mukaan eräs
avain, kun pohdimme ortodoksisen elämän tulevaisuutta
omassa maassamme ja Pohjolassa. Toivomme, että
kulkutautitilanne sallii matkustamisen.
Liite 4
ESITYS: Ilomantsin ortodoksisessa seurakunnassa kannetaan
kolehtia Viron ortodoksisen kirkon hyväksi marraskuussa 2020.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Marjaana Laatikainen
96 § PSHV:n tarjous Aamun Koiton liitteestä
PSHV:n tarjous 18.9.2020 (Liite 5)
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkon yhteisen lehden
piti aloittaa ilmestymisensä ensi vuoden alussa. Uuden lehden
ensimmäisen numeron ilmestyminen saattaa kuitenkin siirtyä
syksyyn 2021. Palvellakseen seurakuntia PSHV ry on ryhtynyt,
Aamun Koitto -lehden lakkauttamispäätöksestä huolimatta,
valmistelemaan seurakuntaliitteiden julkaisemista vielä ensi
vuoden puolella.
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Mikäli kaikki seurakunnat ovat tähän valmiita, PSHV ry tuottaisi
joko yhden tai kaksi liitettä, ensimmäisen helmikuussa ja toisen
toukokuussa. Liitteet olisivat kooltaan, ulkoasultaan ja
sisällöltään samankaltaisia kuin tähänkin saakka.
Tarjoamme tämän palvelun kappalehintaan 1,32 €/nro. Hinta
sisältää 10 % arvonlisäveron.
Jotta helmikuun liite voidaan toteuttaa, alihankintatilaukset tulee
tehdä lokakuun aikana. Tästä syystä pyydämme seurakuntanne
vastauksen tarjoukseemme 1.10.2020 mennessä.
ESITYS: Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloittaa
toimintansa 1.1.2021. Seurakuntien on päätettävä asioista
yhdessä. Kirkon uudesta lehdestä seurakunnat saavat
toivottavasti lisää tietoa 12.10.2020 jälkeen, jolloin uuden lehden
työryhmä kokoontuu ja tekee tarvittavat esitykset ja päätökset.
PSHV on pyytänyt vastamaan tarjoukseen 1.10. mennessä.
Koska kirkon lehden prosessi on keskeneräinen, kirkkoherrat
ovat pyytäneet PSHV:lta lisää aikaa asian käsittelyyn ja ilmoitus
lisäajasta on tullut 5.10.2020 PSHV:n toiminnanjohtajalta, jolle
on ilmoitettu, että asiasta päätetään 21.10. neuvostojen
yhteisessä kokouksessa, jos tarpeellinen tieto on päätöstä
varten käytössä.
PÄÄTÖS: Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta hyväksyy
PSHV:n tekemän tarjouksen sillä ehdolla että esitetty
kustannuserä on maksimi (1,32€/nro).
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
PSHV:n toiminnanjohtaja Soili Penttonen
97 § Kamera hankinta, seurakunnan jumalanpalvelusten nettilähetykset
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta kirkollishallituksen
taloudellisella avustuksella on ostanut vuonna 2018
striimauskaluston.
Seurakunta on perustanut oma youtube kanavan. Ajanjaksossa
(3.-30.9.2020) kanava on saanut 1341 katselukertaa.
Vuonna 2018 ostettu kalusto sisälsi myös kamera ja
kamerajalan. Kamera on sijoitettu kirkkosalin etuosassa niin että
kiinnittää seurakuntalaisten huomioita.
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta hankkii seinä
sijoittava kamera. Tarvittaessa seurakunta hankkii vielä kaksi
mikrofonia ja tarvittavia johtoja. Kirkkoherra on tiedustelu eri
vaihtoehtoa ja pyytänyt tarjouksia.
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Rahoitus: Kokonaisbudjetti n.1000 – 1500 €. Seurakunta sai 500
€ lahjoitukseen. Hankkeen meno kirjataan kustannuspaikkaan
310 Elian kirkko.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Taloustoimisto
98 § Talousseuranta 1 – 8/2020
Liite 6 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta
Liite 7 Joensuun ortodoksinen seurakunta
ESITYS: Tiedoksi
PÄÄTÖS: Asia tiedoksi. Ei vaadi toimenpiteitä.
99 § Ilomantsin Sotahistoriallinen Työryhmä ry: lupa-anomus
Ilomantsin Palovaaran muistomerkkialueen (146-420-7-47)
omistaa Ilomantsin ortodoksinen seurakunta. Ilomantsin
Sotahistoriallisen Työryhmä ry:n pyynnöstä Tornator Oyj teki
kesällä 2020 muistomerkkialueen ympäristössä avohakkuun,
jolloin itään avautuva maisema pääsi oikeuksiinsa.
Työryhmä hakee lupaa maisemoinnin jatkamiseen, siten että
seurakunnan maalla, alueen alarinteessä olevaa koivu- ja
pajuvaltaista vesakkoa voitaisiin joko harventaa tai poistaa
kokonaan. Työn suorittaa talkootyönä Ilomantsin
Sotahistoriallisen Työryhmän jäsenet. Lupa-anomus
allekirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja Aini Peltola ja sihteeri
Tuire Nygrén. Liite 8
ESITYS: Ilomantsin seurakunnanneuvosto päättää myöntää
luvan maisemoinnille. Alue hoidetaan normaalin taimikonhoidon
tapaan. Luvan ehtona on raivaussuunnitelma, jonka kirkkoherra
hyväksyy erikseen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Ilomantsin Sotahistoriallinen Työryhmä ry:lle
100§ Tuohustuli-lehden tilaaminen uusissa seurakunnissa
Ortodoksisten Nuorten Liitto lähetti seurakunnille kirje
(7.10.2020, Liite 9) tuohustuli-lehden tilauksen jatkamisesta
myös uusien seurakuntien muodostamisen jälkeenkin. Nykyisin
seurakunta tilaa Tuohustulilehti 6-16v:lle.
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ONL esittää että vuoden 2021 alusta yhdistyvien seurakuntien
neuvostoille, että uudet seurakunnat tukevat kirkkomme
elintärkeää lapsi- ja nuorisotyötä tilaamalla Tuohustuli-lehden 6–
16 -vuotiaille jäsenilleen ja varaamalla talousarvioonsa
tarkoitukseen tarvittavat varat. Tuohustulen vuosikerran hinta on
ONL:n jäsenseurakunnille, joihin kaikki seurakunnat ensi vuoden
alusta kuuluvat, 14 €. Lehti postitetaan saajilleen
rekisteripoimintana siten, että useamman lapsen talouteen lehti
tulee vain vanhimman ikäryhmään kuuluvan lapsen nimellä.
ONL on pyytänyt keskusrekisteristä kunkin seurakunnan osalta
tiedot tähän ikäryhmään kuuluvista jäsenistä, ja saamme ne
viikolla 44. Tämän jälkeen he voivat toimittaa seurakuntiin
laskelmat tilausten kokonaishinnoista. ONL toivoo että
seurakuntamme vastuunkantajina olemme valmiita tällä
panostuksella edelleen tukemaan Tuohustulen työtä lastemme
ja nuortemme hyväksi.
ESITYS: Ilomantsin ja Joensuun seurakunnan talous- ja
toimintasuunnitelmalle vuosille 2021 – 2023 on varattu
määräraha (kp 212 ja 230) Tuohustuli-lehden tilaamisesta
seurakunnan lapsille ja nuorille (7v-16v).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: ONL:lle
101 § Kansalaissodan aikana kuolleiden punaisten muistomerkki Ilomantsiin,
Sankarihautausmaatoimikunnan lausuntopyyntö
Ilomantsin kunnanhallitus 04.02.2019 § 20 on tehnyt Ensio
Kettusen ym. aloitteen johdosta alla olevan valmistelupyynnön
sankarihautatoimikunnalle. Ilomantsin kunnanhallitus päätti
1. että kunta kustantaa sisällissodassa kuolleiden punaisten
muistomerkin/muistolaatan 2. esittää muistomerkin/muistolaatan
suunnittelun ja sijaintipaikan ratkaisemista yhdessä luterilaisen
ja ortodoksisen seurakunnan kanssa siten, että asian
valmistelisi sankarihautatoimikunta. Sankarihautatoimikunta kävi
alustavan keskustelun viime vuonna ko asiasta ja päätti siirtää
asian jatkovalmisteluun. Työryhmä (pj Marjut Ahokas, Veli
Jeskanen, Ensio Kettunen, Hilkka Hiltunen) on valmistellut
asiaa. Työryhmä on tutustunut eri vaihtoehtoihin. Sijoituspaikka
vaihtoehtoja oli ortodoksisen kirkon parkkipaikka, luterilaisen
kirkon parkkipaikka, ent. Toivonlahden parkkipaikka, Kino
Mantsin viereinen puistoalue, sankarihautausmaa.
Sankarihautatoimikunta kävi alustavan keskustelun viime
vuonna ko asiasta ja päätti siirtää asian jatkovalmisteluun.
Työryhmä (pj Marjut Ahokas, Veli Jeskanen , Ensio Kettunen,
Hilkka Hiltunen) on valmistellut asiaa. Työryhmä on tutustunut
eri vaihtoehtoihin. Sijoituspaikka vaihtoehtoja oli
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ortodoksisen kirkon parkkipaikka, luterilaisen kirkon
parkkipaikka, ent. Toivonlahden parkkipaikka, Kino Mantsin
viereinen puistoalue, sankarihautausmaa.
Sankarihautatoimikunta kokoukseen (8.10.2020, 8§) päätti
esittää luterilaiselle ja ortodoksiselle seurakunnalle
hyväksyttäväksi seuraavan lausunnon: 1) Sisällissodassa
kuolleiden punaisten muistolaatta sijoitetaan Ilomantsin
ortodoksisen seurakunnan omistamalle sankarihautausmaalle.
2) Muistolaattaa varten tuodaan luonnonkivi johon laatta
kiinnitetään. 3) Kivi sijoitetaan ristin ja patsaan vasemmalle
puolelle. 4) Tarkempi sijoituspaikka määritellään kiveä
asennettaessa. 5) Todetaan, että Ilomantsin kunta huolehtii
kiven asentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
(Liite10)
ESITYS: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnanneuvosto
hyväskyy sankarihautausmaatoimikunnan tekemän esityksen.
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnanneuvosto kiittää Ilomantsin
kuntaa ja sankarihautausmaatoimintaa valmistelusta.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Sankarihautausmaatoimikunta
102 § Muut asiat
ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.
PÄÄTÖS: Ei muuta asioita.
103 § Ilmoitusasiat
ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.
Asia 1: Kirkkohallitus kokouksessaan 16.9.2020 78 § on
päättänyt myöntää 10 000€ Hattuvaaran tsasounan pärekaton
uusimiseen.
Asia 2: Kirkkohallitus kokouksessaan 16.9.2020 79 § on
päättänyt myöntää 8 000€ Ilomantsin Elian kirkon viiden ikonin
konservointiin.
Asia 3: Kirkollishallitus on kokouksessaan 16.9.2020 79 §
myöntänyt Joensuun pyhän Nikolaoksen kirkon ikonin
konservointiin 1500 €.
Asia 4: Kirkollishallitus on kokouksessaan 16.9.2020 80 §
vahvistanut Joensuun seurakunnanvaltuuston päätöksen
25.8.2020 5 § Rantakallion huvilan myynnin.
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Asia 5: Kirkkohallitus kokouksessaan 16.9.2020 95 § on
päättänyt myöntää 1 800€ Ilomantsin Elian kirkon kirkkokuorolle
kirkkomusiikki kehittämisavustuksen.
104 § Seuraava kokous
Ilmoitetaan mahdollisimman pia
n.
105 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.02.

Ioannis Lampropoulos
puheenjohtaja

Maire Kärkkäinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun mukaiseksi.
Ilomantsissa 21.10.2020

Kauko Puruskainen
pöytäkirjan tarkastaja

Marjaana Laatikainen
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
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- 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 21.10.2020. Tämän seurakunnan
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 4.11.2020.
Kirkollishallituksen yhteystiedot:
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio
e-mail: kirkollishallitus@ort.fi
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