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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2020   
SEURAKUNNANNEUVOSTO  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 
 
Aika   7. joulukuuta 2020 klo 17 
 
Paikka  Elian kirkko, Kirkkotie 17, Ilomantsi 
 
Läsnä   isä Ioannis Lampropoulos, khra, pj. 

Laatikainen Marjaana jäsen, pääkirkon isännöitsijä 
Laitila Eija jäsen 
Piiroinen Janne, jäsen 
Kärkkäinen Maire, jäsen 
Riikka Patrikainen, pappien ja kanttorien edustaja, sihteeri  

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

Tuomas Järvelin, kirkkoherra pj., Pauli Sormunen (pääkirkon 
isännöitsijä), Marko Mikkonen (vpj.) Esko Torssonen, Hanna 
Pajarinen, Sari Vatanen 17-18.27, Olavi Reittu, Taina Puustinen, 
Matti Tolvanen (valtuuston pj.) klo 17.10-, Roszczenko 
Aleksander (Joensuun pappien ja kanttorien edustaja). 

 
 
Poissa  Kauko Puruskainen 

Aleksander Ijäs 
       
106 § 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 on tässä 
seurakunnanneuvostossa läsnäolo ja puheoikeus. Asialista 
hyväksytään työjärjestykseksi. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

107 § 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 Riikka Patrikainen, pöytäkirjan 
tarkastajana ja ääntenlaskijoina toimivat Janne Piiroinen ja Eija 
Laitila. 
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108 § Valtuuston kokous 9.11.2020 pöytäkirja 
 
  Liitteenä 1  

ESITYS: että  
1. valtuuston 9.11.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirjan §:t 23-
30§, on tehty virheettömässä ja järjestyksessä eivätkä mene 
valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain vastaisia,  
2.että päätökset, 25§-27§, pannaan täytäntöön heti  
3. lähettää 25§ ja 26§ kiinteistölautakunnalle valmisteltavaksi 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Taloustoimisto 
Kiinteistölautakunta 

 
109§ Talousraportti 10/2020 
 
   Liite 2 
 
   ESITYS: tiedoksi 

 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. 
 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Seurakunnanvaltuusto 

 
110 § Seurakunnanneuvoston jäsenmäärästä päättäminen 
 

Kirkkoherra esittelee asian.  
 
OrtL:n 58 § mukaan seurakunnanneuvoston jäseniä ovat 
seurakunnan kirkkoherra ja pääkirkon isännöitsijä sekä 
valtuuston valitsemat jäsenet, vähintään neljä.  

 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että 
seurakunnanvaltuusto päättää seurakunnanneuvoston 
jäsenmäärästä.  

   
  PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
 Seurakunnanvaltuusto 

 
 
111 § Seurakunnanneuvoston jäsenten valinta  

 
Kirkkoherra esittelee asian.  
 
KJ:n 89 § 3 momentin mukaan seurakuntavaltuusto valitsee 
seurakuntaneuvoston määräaikaiset jäsenet.  
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KJ: 94 § mukaan Seurakunnanneuvoston tehtävänä on: 
1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja toimia seurakunnan 
tehtävän toteuttamiseksi; 2) huolehtia seurakunnan 
kirkkomusiikki-, kasvatus-, ja diakoniatoiminnan sekä 
seurakunnan tiedotustoiminnan järjestämisestä; 3) tehdä 
esitykset seurakunnanvaltuustolle; 4) laatia äänioikeutettujen 
luettelo; 5) käyttää työnantajan puhevaltaa seurakunnan 
toiminnan kannalta merkittävissä asioissa; 6) tehdä 
työntekijöiden työsopimukset sekä huolehtia tarvittaessa muiden 
kuin papin, diakonin ja kanttorin tehtävien väliaikaisesta 
hoitamisesta; sekä 7) päättää työntekijöiden työsuhteet. 
Seurakunnanneuvoston päätös papin, diakonin ja kanttorin 
työsuhteen päättämisestä edellyttää hiippakunnan piispan 
suostumusta. 
 
OrtL:n 59 § mukaan seurakunnanneuvoston tehtävänä on 
edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan 
hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston 
päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja 
täytäntöönpanosta. Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan 
etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei 
tässä laissa tai 
kirkkojärjestyksessä toisin säädetä. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että 
seurakunnanvaltuusto valitsee seurakunnanneuvoston jäsenet.  

   
  PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
 Seurakunnanvaltuusto 

 
112 § Kiinteistölautakunnan jäsenten valinta 

 
Kirkkoherra esittelee asian. 
 
KJ:n 89 § 3 momentin mukaan seurakuntavaltuusto valitsee 
kiinteistölautakunnan jäsenet.  
 
KJ:n 99 § mukaan kiinteistölautakunnan tehtävänä on 
seurakunnan kiinteän ja siihen verrattavan omaisuuden hoito ja 
kunnossapito. Kiinteistölautakunta toimii seurakunnanneuvoston 
alaisuudessa. 
 
Kiinteistölautakunnan jäsenet valitsee seurakunnanvaltuusto 
toimikaudekseen.  
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että 
seurakunnanvaltuusto valitsee kiinteistölautakunnan jäsenet.  

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 



 

Sivu 4 / 15 

 

4 

113 § Kirkkojen ja tsasounien isännöitsijöiden valinta  
 

Kirkkoherra esittelee asian. 
 
KJ:n 89 § mukaan 3 momentin mukaan seurakuntavaltuusto 
valitsee kirkon ja rukoushuoneiden isännöitsijät. 
 
KJ:n 99 § mukaan kirkonisännöitsijän tehtävänä on avustaa 
kiinteistölautakuntaa kirkkorakennuksen hoidossa. 
Kirkonisännöitsijää koskevat säännökset koskevat soveltuvin 
osin myös rukoushuoneen isännöitsijää. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että 
seurakunnanvaltuusto valitsee kirkkojen ja tsasounien 
isännöitsijän.  
   
Joensuu Nikolaoksen kirkko 
Hautausmaa Ristin tsasouna 
Kontiolahti Taivaaseenastumisen kirkko 
Eno kirkastumisen tsasouna 
Ilomantsi Elian kirkko 
Hattuvaara apostolien tsasouna 
Mutalahti Jumalansynnyttäjän tsasouna 
Sonkaja Ristin tsasouna 
Huhus taivaaseenastumisen tsasouna 
Parppeinvaara pyhien tsasouna 
Pötönkangas kappeli 
Lieksa Elian kirkko 
Kirkkopuisto kirkastumisen tsasouna 
Vieki Nikolaoksen tsasouna 
Vuonisjärvi Uspenien tsasouna 
Lontsiniemi Konevistan ikonin tsasouna 
Kitee Kolminaisuuden kirkko 
Honkavaara Johanneksen tsasouna 
Petravaara Andreaksen tsasouna 
Valkeavaara Georgioksen tsasouna 
Hoilola Nikolaoksen kirkko 
Sonkajanranta Hannan kirkko 
Tuupovaara Käsittätehdyn ikonin kappeli 
Saarivaara kirkastumisen tsasouna 
Kovero Hermanin tsasouna 
Heinävaara Käsittätehdyn ikonin tsasouna 
Sikrenvaara Karjalan pyhien kappeli 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Seurakunnanvaltuusto 
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114 § Tilintarkastajien valinta  
 

Kirkkoherra Tuomas Järvelin selvitti tilintarkastajien valintaan 
liittyvät kysymykset kirkon lakimieheltä ja Joensuun nykyisiltä 
tilintarkastajilta. 
 
Seurakunnanvaltuusto valitsee tilintarkastajat toimikaudekseen.  
 
Joensuussa kaudelle 2020 - 2023 valittujen tilintarkastajien 
päätös on voimassa valtuuston vaihtumisesta huolimatta. 
 
Ilomantsin osalta tilanne on se, että toimikaudelle 2020 - 2023 
valitut tarkastajat hoitavat vuoden 2020 tilintarkastuksen ensi 
keväänä vaikka seurakunnan Y-tunnus lakkaa 1.1.2021.  
 

  ESITYS: Tiedoksi 
 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. 
 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Seurakunnanvaltuusto 

 
115 § Vaalilautakunnan jäsenten valinta 

 
Kirkkoherra esittelee asian.  
 
KJ:n 89 § mukaan 3 momentin mukaan seurakuntavaltuusto 
valitsee vaalilautakunnan jäsenet. 
 
OrtL:n 50 § mukaan vaalilautakuntaan kuuluu seurakunnan 
kirkkoherra sekä kolme muuta jäsentä, joiden tulee olla 
vaalikelpoisia seurakunnan luottamustoimiin. Vaalilautakunnan 
jäsenet valitsee seurakunnanvaltuusto neljäksi vuodeksi, ja 
heidän toimikautensa kestää siihen saakka, kunnes 
uudet jäsenet on valittu. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että 
seurakunnanvaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet.  

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Seurakunnanvaltuusto 

 
 
 
116 § Ilomantsin kappeliseurakunnanneuvoston valinta 
    
   Kirkkoherra esittelee asian. 
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KJ:n 16 § mukaan kappeliseurakunnassa on oltava sen asioiden 
hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet valitsee 
seurakunnanvaltuusto toimikaudekseen. Kappelineuvoston 
jäseneksi voidaan valita seurakunnan jäsen, jonka 
kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva 
asuinpaikka on kappeliseurakunnan alueella ja joka on 
ortodoksisesta kirkosta annetun lain 49 §:n mukaan 
seurakunnan luottamustoimiin vaalikelpoinen henkilö. 
 
Kappelineuvoston puheenjohtajana toimii kappeliseurakunnan 
pappi. Seurakunnan kirkkoherralla ja seurakunnanneuvoston 
keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on puheoikeus 
kappelineuvoston kokouksessa. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että 
seurakunnanvaltuusto valitsee Ilomantsin kappeliseurakunnan 
jäsenet.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
 Seurakunnanvaltuusto 

 
117§ Luottamushenkilöiden edustaja hiippakuntaneuvostoon 
 

Kirkkoherra esittelee asian.  
 
KJ:n 68 § mukaan seurakunnanvaltuusto valitsee 
toimikaudekseen seurakunnan luottamushenkilöiden edustajan 
hiippakuntaneuvostoon.  
 
KJ:n 89 § 3 momentin mukaan seurakunnanvaltuusto valitsee 
hiippakuntaneuvoston jäsenen. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että 
seurakunnanvaltuusto valitsee edustajan 
hiippakuntaneuvostoon.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 

 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
 Seurakunnanvaltuusto 
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118 § Marjaana ja Aulis Laatikainen hautapaikka-anomus 
    

Marjaana ja Aulis Laatikainen ovat hakeneet lupaa tulla 
haudatuksi Kokonniemen kalmistoon. Liite 3 anomus ja 
perustelut.  
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan hautausmaan 
ohjesäännön mukaan kokonniemen kalmistoon voidaan haudata 
ainoastaan seurakunnan neuvoston päätöksellä ja silloinkin lupa 
voi koskea ainoastaan sinne jo haudatun lähisukulaista tai 
Ilomantsin seurakunnan papiston jäsentä. Koneellinen haudan 
kaivuu on Kokonniemessä kielletty. 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee anomuksesta ja 
tekee tarvittavat päätökset. 

 
PÄÄTÖS: Seurakuntaneuvosto myöntää hautausluvat Marjaana 
Laatikaiselle ja Aulis Laatikaiselle Ilomantsin Kokonniemen 
kalmistoon. Lupa ei koske Marjaana ja Aulis Laatikaisen 
sukulaisia. 
 
Perustelu: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan hautausmaan 
ohjesäännön mukaan Kokonniemen kalmistoon voidaan 
haudata ainoastaan seurakunnan neuvoston päätöksellä ja 
silloinkin lupa voi koskea ainoastaan sinne jo haudatun 
lähisukulaista tai Ilomantsin seurakunnan papiston jäsentä. 
 
Ilomantsin ortodoksinen seurakuntaneuvosto on tiedustellut 
asiaa ortodoksisen kirkon lakimieheltä Jari Rantalalta ja Pohjois-
Karjalan alueelliselta vastuumuseolta. Lakimiehen kannan 
mukaan hautaamiselle ei ole säädöksiin perustuvaa estettä ja 
vastuumuseo katsoo hautaamisen asettuvan vallitsevan 
maankäytön piiriin. Museo kuitenkin esittää, että hautojen 
kaivaminen toteutetaan arkeologin seurannassa. Edellä mainitut 
tahot eivät näe estettä hautaamiselle. 

 
Pitkäaikainen toiminta seurakunnassa ja kirkon pitkäaikainen 
isännöinti eivät ole riittävän painavia seikkoja hautausmaan 
ohjesäännöstä poikkeamiselle. Pitkäaikainen kalmiston hoito on 
kuitenkin sellainen asia, joka on vaikea sivuuttaa. Marjaana ja 
Aulis Laatikainen ovat hoitaneet Kokonniemen kalmistoa jo 20 
vuoden ajan. Tästä näkökulmasta hakemuksen epääminen olisi 
kohtuutonta. 
 
Marjaana Laatikainen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi. 
 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Aulis ja Marjaana Laatikainen  
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119 § Uuden seurakunnan nimenkirjoitusoikeus  
 

ESITYS: OrtL:n 47 § mukaan seurakunnan nimenkirjoitusoikeus 
on kirkkoherralla.  
 
Joensuun ja IIomantsin seurakuntien välisen liittymissopimuksen 
mukaan vastaanottavan seurakunnan kirkkoherra toimii uuden 
seurakunnan kirkkoherrana.  
 
Uuden seurakunnan kirkkoherra on Tuomas Järvelin. 
 
PÄÄTÖS: Uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Tuomas Järvelinillä on nimenkirjoitusoikeus OrtL:n 
47 § mukaan.  
 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Ostopalvelu asiakkuudet  

 
120 § OP Vaara-Karjalan jäsenyyden ja tuotto-osuuksien irtisanominen  
 

Joensuun ja Ilomantsin seurakuntien välisen liittymissopimuksen 
mukaan Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan varat ja velat 
siirtyvät Joensuun seurakunnalle kirjanpitoarvoistaan liittymisen 
täytäntöönpanopäivänä 1.1.2021.  
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan Y-tunnuksen viimeinen 
käyttöpäivä on 31.12.2020. 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta irtisanoo OP-
Vaara-Karjalan jäsenyyden ja tuotto-osuudet. Valtuutetaan 
Tuomas Järvelin (s.191167) ja Ioannis Lampropoulos 
(s.200280) hoitamaan asiaa.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
OP Vaara-Karjala 

 
121 § Joensuun seurakunnan asiakkuuden perustaminen OP Vaara-Karjalaan 
 

Joensuun ja Ilomantsin seurakuntien välisen liittymissopimuksen 
mukaan Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan varat ja velat 
siirtyvät Joensuun seurakunnalle kirjanpitoarvoistaan liittymisen 
täytäntöönpanopäivänä 1.1.2021.  
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan Y-tunnuksen viimeinen 
käyttöpäivä on 31.12.2020. Uuden seurakunnan Y-Tunnus on 
0168203-1. 
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ESITYS: Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle avataan 
asiakkuus OP Vaara-Karjalaan fuusioasioiden hoitamisen ajaksi. 
Asiakkuus päättyy fuusioasioiden hoitamisen jälkeen.  
Asiakuuden yhteydessä avata kaksi tiliä (Nimet: Ilomantsin 
investointitili ja Ilomantsin tsasounien tili). 
 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherralle Tuomas 
Järvelin (s.191167) ja työntekijälle Ioannis Lampropoulokselle 
(s.200280) myönnetään OP Vaara-Karjalan pankkitilien 
käyttöoikeudet 1.1.2021 alkaen. Valtuutetaan Tuomas Järvelin 
(s.191167) ja Ioannis Lampropoulos (s.200280) hoitamaan 
asiaa.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
OP Vaara-Karjala 

 
122 § Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan OP Vaara-Karjalan pankkitilien 
käyttöoikeudet  
 

ESITYS: Kirkkoherran Ioannis Lampropouloksen 
tilinkäyttöoikeudet päättyvät 31.12.2020.  
 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherralle Tuomas 
Järvelin (s.191167) ja taloustoimiston taloussihteerille, Leena 
Ursiniukselle, myönnetään OP Vaara-Karjalan Ilomantsin 
ortodoksisen seurakunnan omistamien pankkitilien 
käyttöoikeudet 7.12.2020 alkaen.  
 
Valtuutetaan Tuomas Järvelin (s.191167) ja Ioannis 
Lampropoulos (s.200280) hoitamaan asiaa.  
 

  PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
OP Vaara-Karjala 
Taloustoimisto 
 

123 § Uusien pankkitilien perustaminen OP Pohjois-Karjalassa  
 

ESITYS: Perustetaan OP Pohjois-Karjalan osuuspankkiin kaksi 
uutta tiliä Ilomantsin seurakunnan siirtyviä toimintoja varten. 
Ensimmäisen tilin nimi on Ilomantsin tsasounien tili.  
Tiliin siirretään OP Vaara-Karjalan tilin FI56 5072 0520 0513 94 
saldo.  
 
Toisen tilin nimi on Ilomantsin investointitili.  
Tiliin siirretään OP Vaara-Karjalan tilin FI94 5072 0560 9106 99 
saldo. 
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Valtuutetaan Tuomas Järvelin (s.191167) ja Ioannis 
Lampropoulos (s.200280) hoitamaan asiaa.  
 

  PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
OP Pohjois-Karjala 
Taloustoimisto 

 
124 § OP Pohjois-Karjalan pankkioikeuksien myöntäminen 
 

ESITYS: Työntekijä Ioannis Lampropoulokselle myönnetään 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan tilien OP FI14 5770 0510 
0142 41, OP FI59 5770 0555 7095 49 käyttöoikeudet. 
Säilytetään olemassa olevat pankkikorttien käyttöoikeudet, jotka 
neuvosto on aikaisemmin myöntänyt. 
 
PERUSTELU: Työntekijä hoitaa 1.1.2021 alkaen Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan talouskokonaisuuksia.  
 
Valtuutetaan Tuomas Järvelin (s.191167) ja Ioannis 
Lampropoulos (s.200280) hoitamaan asiaa.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.   

 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
OP Pohjois-Karjala 
Taloustoimisto 

 
125 § Pankkikorttien oikeuden myöntäminen 
 

ESITYS: Myönnetään Visa Bussiness card pankkikorttien 
käyttöoikeus seuraaville seurakunnan työntekijöille: Ioannis 
Lampropoulos ja Roope Nieminen tilille OP FI14 5770 0510 
0142 41. Säilytetään olemassa olevat pankkikorttien 
käyttöoikeudet, jotka neuvosto on aikaisemmin myöntänyt. 
Valtuutetaan Tuomas Järvelin (s.191167) ja Ioannis 
Lampropoulos (s.200280) hoitamaan asiaa. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
OP Pohjois-Karjala 
Taloustoimisto 
 

126 § Pankkitilien yhdistäminen 
 

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta yhdessä Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan kanssa muodostaa 1.1.2021 alkaen 
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uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan. Seurakunnan Y-
tunnuksena säilyy Joensuun nykyinen tunnus 0168203-1. 
 
ESITYS: OP Vaara-Karjalan pankkitili OP/srk -00120 (Ilomantsin 
ort. srk:n TASE) yhdistetään tiliin OP FI14 5770 0510 0142 41 
(Joensuun ort. srk:n TASE, OP Pohjois-Karjala). Ilomantsin 
seurakunnan OP/srk -00120 tili lakkautetaan 31.3.2021. 
 
Valtuutetaan Tuomas Järvelin (s.191167) ja Ioannis 
Lampropoulos (s.200280) hoitamaan asiaa.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
OP Pohjois-Karjala 
OP Vaara-Karjala 
Taloustoimisto 

 
127 § Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan vakuutusten irtisanominen  
 

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta yhdessä Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan kanssa muodostaa 1.1.2021 alkaen 
uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan. Seurakunnan Y-
tunnuksena säilyy Joensuun nykyinen tunnus 0168203-1. 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta irtisanoo 
Lähitapiolassa olevat vakuutukset: Lakisääteinen 
tapaturmavakuutus 351-0989479-4 ja 312-0894002-2.  
 
Valtuutetaan Tuomas Järvelin (s.191167) ja Ioannis 
Lampropoulos (s.200280) hoitamaan asiaa.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Lähitapiola ja OP Pohjola Vakuutus 
Taloustoimisto 
 

128 § Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan vakuutusten liittäminen Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan vakuutuksiin.   
 

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta yhdessä Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan kanssa muodostavat 1.1.2021 alkaen 
uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan. Seurakunnan Y-
tunnuksena säilyy Joensuun nykyinen tunnus 0168203-1. 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan Lähitapiolan 
vakuutukset: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 351-0989479-4 
ja yritysvakuutus 312-0894002-2 liitetään Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan Pohjala Vakuutuksiin. 
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Valtuutetaan Tuomas Järvelin (s.191167) ja Ioannis 
Lampropoulos (s.200280) hoitamaan asiaa.  

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 

 Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Pohjala Vakuutus 
Taloustoimisto 

 
129 § Kauppakirjan hyväksyminen määräalan myyntiin 
 

 Neuvoston kokous 12.3.2020: Joensuun ortodoksinen seurakunta omistaa 
Ottolan metsätilan Joensuun kunnassa Huhtilammin kylässä (167-411-51-1). 
Tilan länsipäädyssä on Valkeaharjun tila, jonka omistajat ovat tarjonneet 
14.000,00 € 2,53 ha metsäalueista turvatakseen kotitalon ympäristön 
metsämaiseman säilymisen. Tarjouksen liitteenä on arvio metsämaan 
arvosta, joka on 1.153,00 € ja puustosta, jonka arvo on 15.216,00 €. 
Kokonaisarvon korjaus on – 20%, jolloin arvioiduksi kokonaisarvoksi jää 
12.173,00 €.   

 
 Esitys: Kirkkoherra esittää, että neuvosto pyytää tarjouksesta lausunnon 

kiinteistölautakunnalta ja ottaa asian sen jälkeen uudelleen käsittelyyn. 
 
 Päätös: Pyydetään toinen arvio metsänyhdistyksen liitolta, jonka jälkeen 

asia otetaan uudelleen käsittelyyn. 

 
 Seurakunta teetti metsänhoitoyhdistyksellä uuden arvion määrämitallisesta 

tilasta. Uudessa arviossa puuston arvo on 14.845 € ja maapohjan arvo 1.039 
€, mikä tekee yhteensä 15.884 €. Arvon korjaus on – 20 %, jolloin käypä arvo 
on 12.707 € 

 
 Esitys: Kirkkoherra esittää, että hyväksymme 14.000 € tarjouksen 2,53 € 

määrämittaisesta metsätilasta. Saadusta tuotosta muodostetaan 
lisämääräraha koronaviruspandemian aiheuttamiin diakoniatyön lisäkuluihin. 
Diakoniatyöntekijään on oltu yhteydessä kaupungin taholta ja tällä hetkellä 
mm. 700 lapsiperhettä on jäänyt vaille työtä. Diakonia-apua tullaan 
poikkeusolojen aikana tarvitsemaan. Ilman lisämäärärahaa avustuksiin on 
budjetoitu vain 5.000 €. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. Esitys annetaan valtuustolle 

hyväksyttäväksi. 

 
 Valtuuston kokous 3.6.2020 Esitys: Myydään 2,53 ha määräala Ottolan 

metsätilasta Joensuun kunnan Huhtilammin kylässä (167-411-51-1) 
tarjouksen perusteella. Kauppakirjan voi laatia ehdollisena, myynti alistetaan 
kirkollishallituksen vahvistettavaksi. Tuotto käytetään muodostamalla siitä 
lisämääräraha diakoniatyölle avustuksiin. Valtuuston puheenjohtaja teki 
vastaesityksen, että neuvosto valmistelee kauppakirjan, joka tuodaan 
valtuustolle hyväksyttäväksi ja esitetään kirkollishallituksen vahvistettavaksi.  

 
 Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan. 
 

 Esitys: Neuvosto esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 
kauppakirjan ja esittää sen kirkollishallituksen vahvistettavaksi. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
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 Tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto ja kaupan vahvistaja sekä 
ostajat. 

 
130 § Varojen sijoittaminen OP-Private Strategia 25 rahastoon 
 

Seurakunnan maksukyvyn säilyttämiseksi seurakunnan 
pankkitilillä tulee säilyttää vähintään 3 kuukauden varat menojen 
hoitamiseksi. Seurakunnan päätilille on kertynyt omaisuuden 
myynnistä ja testamenttilahjoituksena saatuja tuloja, joita ei ole 
vielä sijoitettu. Lokakuun 2020 talousraportin mukaan Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan likviditeetti mahdollistaan varojen 
sijoittamisen OP-Private 25 rahastoon. 
 
ESITYS: Joensuun ortodoksisen seurakunnan neuvosto päättää 
sijoittaa 450.000 € seurakunnan tililtä OP FI14 5770 0510 0142 
41 OP-Private strategia 25 rahastoon. 
 
Valtuutetaan Tuomas Järvelin (s.191167) hoitamaan asiaa.  

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
Tiedoksi ja toimenpiteitä varten: OP Pohjois-Karjala, 
Taloustoimisto. 

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

1. Työntekijöiden lomat (Liite 3) 
ESITYS: Hengellisten työntekijöiden loman myöntää kirkkoherra 
Tuomas Järvelin ja KP metropoliitta Arseni hyväksyy.  

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 
 
132 § Ilmoitusasiat 
 
  ESITYS: Ei ilmoitusasioita. 
 
 

133 § Seuraava kokous 
 
PÄÄTÖS: Pidetään kutsun mukaan.  
 
134 § Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.47. 
 
 
 
 
   Ioannis Lampropoulos    Riikka Patrikainen 
   puheenjohtaja    sihteeri 
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   Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
   kulun mukaiseksi. 

 
  Ilomantsissa  7.12.2020 
        
   
   Eija Laitila    Janne Piiroinen 
   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 
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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 tiistaina 8.12.2020. Tämän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 21.12.2020. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
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