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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2020   
SEURAKUNNANVALTUUSTO  
 
Valtuuston toinen sääntömääräinen kokous 
 
Aika   maanantaina 9.11.2020 klo 17.09 
 
Paikka  Seurakuntasali, Kirkkokatu 32, Joensuu 
 
Läsnä   Jeskanen Veli, vp. 

Kyykallio Iiris 1 vpj. 
isä Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra, siht. 
Karhapää Lea  
Lostedt Yngve  
Tarja Pesonen-Sivonen  
Puruskainen Oiva 

 
Poissa  Ikonen Eeva    
   Pesonen Hanna 

Riikonen Juha 2 vpj. 
 
 
Muut kutsutut Joensuun seurakunnan valtuuston jäsenet: Matti Tolvanen pj., 

Minna Hurri, Iiris Hämäläinen, Kirsi Jaskanen, Matti Jeskanen,  
Merja Kuukkanen, Rauno Lasanen, Annakaisa Onatsu, Jouni 
Ratilainen, Olavi Reittu, Eija Räsänen, Sari Vatanen, Sirkka 
Vepsä, Virpi Sidoroff 1 vpj (TEAMS, klo 17.29). 
ja Tuomas Järvelin, kirkkoherra. 

 
Poissa  Pekka Metso 2 vpj., Nadezda Kerova, Harri Linna, Airi Pankka,  

Antti Potkonen, Sergey Usachev, Olga Raassina. 
 
23 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 

 
OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on 
enemmän kuin puolet jäsenistä. KJ:n 88§ mukaan kokouskutsu 
asialuetteloineen on toimitettava seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 
14 päivää ennen kokousta sekä pidettävä nähtävänä 14 päivän ajan ennen 
kokousta.   
 
ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Joensuun seurakunnan valtuuston jäsenet: 
Minna Hurri, Iiris Hämäläinen, Kirsi Jeskanen, Matti Jeskanen, 
Merja Kuukkanen, Rauno Lasanen, Harri Linna, Annakaisa 
Onatsu, Olga Raassina, Jouni Ratilainen, Olavi Reittu, Eija 
Räsänen, Virpi Sidoroff, Matti Tolvanen pj., Sari Vatanen, Sirkka 
Vepsä, Tuomas Järvelin, kirkkoherra. 
Joensuun ortodoksisen seurakunnanvaltuuston jäsenillä on 
tässä seurakunnanvaltuustossa läsnäolo ja puheoikeus. 
Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
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PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 
24 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
 

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.  
 
PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin yksimielisesti Ioannis 
Lampropoulos. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
valittiin yksimielisesti Iiris Kyykallio ja Yngve Lostedt. 

 
25§ 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 Ioannis Lampropoulos. 
Työryhmä valmistelee esityksensä syksylle 2021.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanneuvosto ja 
seurakunnanvaltuusto 
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------------- 

ESITYS: 
Seurakunnanneuvoston kokous, 15.9.2020 76§ 
 

ESITYS: Seurakuntaneuvosto käsittelee investointisuunnitelman 
(Liite 5) ja lähettää sen seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Ilomantsin ja Joensuun seurakunnanvaltuustot 
 
---------------- 
 
Liite 1 Investointisuunnitelma 
 
PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto hyväksyi liite yksi mukaisen 
investointisuunnitelman.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Kiinteistölautakunta, Kiinteistötyöryhmälle 
  

26§ 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 
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5. Hautausmaan uurna-alueen suunnittelu 2021 ja hautojen 
kuulutusten aloitus. 

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: 
 
Seurakunnanneuvoston kokous, 15.9.2020, 77§ 
 
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  
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4. Sikrenvaaran katon korjaus/uusiminen  
5. Hautausmaan uurna-alueen suunnittelu 2021 ja hautojen 

kuulutusten aloitus. 
6. Lieksan seurakuntasalin ja eteläseinän ikkunan 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 
3. Lieksan virastopappilan ulkoseinien maalaus ja 

eteläseinän ikkunain kunnostus 
 

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

   
PÄÄTÖS: Esityksen hyväksyttiin seuraavilla tarkennuksilla: 
Sikrenvaaran katto kunnostetaan ja sähkönsyöttö sekä 
pääsulakkeet päivitetään. Lieksassa ulkomaalataan 
seurakuntatalo ei virastotalo.  

    
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 

   Seurakunnan kiinteistölautakunta 
 
27 § Talousarvio ja siihen liittyvät asiat 
   
   ESITYS:  
   Seurakunnanneuvoston kokous, 21.10.2020, 93§ 
 

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. 
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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: 
 

 
 

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 
  
c) vahvistaa vuodelle 2021 uuden Joensuun seurakunnan 
veroprosentiksi 2%. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Joensuun ja Ilomantsin seurakunnanvaltuustot 
KP Metropoliitta Arseni 
 
------------------ 

 
   Liite 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma vv. 2021-2023 
   Liite 3 KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenin lausunto 
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PÄÄTÖS:  
Seurakunnanvaltuusto päätti 
 
a) hyväksyä uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan 

toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023. Liite 1 
 
b) vahvistaa talousarvion vuodelle 2021. 
  
c) vahvistaa vuodelle 2021 uuden Joensuun seurakunnan 
veroprosentiksi 2% 
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Taloustoimisto 

 
28 § Ilmoitusasiat 
  ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: 

Seurakunnanneuvosto saattaa tiedoksi seurakunnanvaltuustolle 
seuraavat asiat: 
 

Asia 1 Pastori Marko Mäkinen on hakenut neuvostolta 
opintovapaata vuodelle 2021. Neuvosto on myöntänyt 
vapaan ja metropoliitta Arseni on määrännyt sijaiseksi 
pastori Joonas Ratilaisen. 

 

29 § Muut asiat 
ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita. 

 
  PÄÄTÖS: Ei muita asioita 
 
30 § Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22. 
 
 
 
 
Veli Jeskanen     Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus: 
 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
kulun mukaiseksi. 
 
Joensuu, 9.11.2020 
 
 
 

Iiris Kyykallio      Yngve Lostedt    
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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 

- 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. 
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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 tiistaina 10.11.2020. Tämän seurakunnan 
valtuuston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä 
kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 24.11.2020. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1 

70110 Kuopio / e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  

 
 

mailto:kirkollishallitus@ort.fi

