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ILOMANTSIN ORT. KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA
KAPPELISEURAKUNNANNEUVOSTO

2/2021

Kappeliseurakunnanneuvoston kokous
Aika

22. helmikuuta 2021 klo 16.20 – 17.32

Paikka

Profeetta Elian kirkko, Kirkkotie 15, Ilomantsi

Läsnä

isä Ioannis Lampropoulos, pj.
Savinainen Jorma vpj.
Karhapää Lea
Hoskonen Helka (TEAMS)
Kastinen Harri (TEAMS)
Aellig Tiina
Janne Piiroinen jäsen, pääkirkon isännöitsijä (TEAMS)
Riikka Patrikainen, kappeliseurakunnan kanttori

muut kutsutut
(läsnä olon peruste) Oiva Puruskainen, Maire Kärkkäinen ja Veli Jeskanen

Poissa

Tiina Aellig

11 § 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. Kokouksessa mukana Joensuun valtuuston
Ilomantsin edustajat: Veli Jeskanen, Oiva Puruskainen, Maire
Kärkkäinen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
12 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Riikka Patrikainen, pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Lea Karhapää ja Jorma Savinainen.
13 § Tilinpäätösasiat 2020
Liite 1, Tilinpäätös 1.1.2020 – 31.12.2021
Vuonna 2020 seurakunnan toiminnan järjestämiseen vaikutti
Covid-19 epidemian leviäminen ja yhteiskunnan toimenpiteet
epidemian leviämisen estämiseksi. Maaliskuun 16. päivänä
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seurakunnat saivat turvallisuusohjeet jumalanpalvelusten ja
toiminnan järjestämiseen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että
kaikki ihmisiä kokoavat tapaamiset peruttiin ja
jumalanpalveluksien jatkuva striimaus vain pienellä toimittavalla
henkilökunnalla alkoi. Tärkeänä tukena poikkeusajan toiminnan
suunnittelussa oli Itä-Suomen yliopiston epidemiologi Jussi
Kauhanen.
Hallinnon ja toiminnan järjestämiseen vaikutti uuden Joensuun
seurakunnan perustaminen 1.1.2021 alkaen, ja siihen liittyvät
toimenpiteet. Nykyinen Ilomantsin seurakunta muodostaa
uudessa seurakunnassa kappeliseurakunnan. Yhdistymisen
perusteluna on karsia päällekkäisyyksiä eli yhdistää
seurakuntien talous, kiinteistönhoito ja henkilöstöhallinto yhteen
kokonaisuuteen.
Vuoden 2020 budjetti oli suunnitteluvaiheessa alijäämäinen -63
682 €. Seurakunnan tilikauden vuosikate muodostui – 22 923,19
€ alijäämäiseksi.
Tilikauden tulos rahastojen vähennysten jälkeen oli -30 909,71 €
alijäämäinen. Koronaepidemia vaikutti merkittävästi toiminnan
järjestämiseen ja näin tulokseen. Tilikauden tulokseen vaikutti
tulopuolelta metsätulojen saaminen vuodelle 2021.
Toimintatuottoihin vaikuttivat kolehdin, avustusten ja lahjoitusten
määrät. Koronaepidemia on saanut ihmiset lahjoittamaan
enemmän rahaa diakoniatyöhön.
Keskusrahastosta seurakunta on saanut 18 000 € josta 8 000 €
oli Ilomantsin Elian kirkon ikonikonservointia varten ja 10 000€
Hattuvaaran tsasounan pärekaton uusimista varten
TUNNUSLUVUT:
Vuosi Jäsen

Verotulot Vuosikate Tulos

Inv. Inv. Rahoitus Ali-, ylijäämä

2020

880

204 774€

- 22 923€ - 30 910€

- 30 910€

2019

903

191 684€

- 15 189€ - 23 675€

- 25 553€

2018

936

191 628€

-59 246€

-67 900€

-€

- €

-67 900€

Suurimmat alitukset ovat kustannuspaikoissa 210
seurakuntatyö, 220 Kirkkomusiikki, 230 Nuorisotyö, 280 muu
seurakuntatyö, 310 Elian kirkon toiminta ja 410 Elian kirkon
kiinteistö. Alitukset menoissa perustuvat uudenlaisiin
järjestelyihin seurakuntakeskus Elian siivoukseen, työntekijöiden
sijaisuuksiin ja muiden palkkamenojen vähenemiseen ja
matkakustannusten vähenemiseen. Toiminnan pysähtyminen
koronaepidemian takia vaikutti merkittävästi kustannusten
vähenemiseen. Henkilöstökulut ovat pienemmät -7,6 %
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arvioidusta. Osaa rakennusten korjauksista ei ole toteutettu ja
osa alitti varatut määrärahat. Suurimmat menolisäykset löytyvät
kustannuspaikasta 510 hautausmaa ja 520 Muut hautausmaat.
ESITYS: Kappelineuvosto lähettää tilipäätöksen Joensuun
seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Seurakunnanneuvosto
14 § Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin toimen sijaisuus, kappelineuvoston
lausunto
Neuvoston kokous 19.1.2021, 13 §: Kirkkojärjestyksen 63 § mukaan
hiippakunnan piispa huolehtii kirkkoherran, papin ja kanttorin tehtävien
väliaikaisesta hoitamisesta. Hallintolain mukaan yli 9 kuukauden
sijaisuudet tulee laittaa avoimeen hakuun.
ESITYS: Seurakunnan neuvosto esittää Kuopion ja Karjalan
metropolitta Arsenille, että hän julistaisi haettavaksi Ilomantsin
kanttorin toimen sijaisuuden ajalle 1.3.2021 - 1.12.2023.
Sijaisuusperuste on opinto- ja toimivapaa.
Kanttorin tehtävien lisäksi sijaisen tehtäviin kuuluu mm. osallistuminen
kappelialueen lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyöhön, kappeliseurakunnan
kansliatehtävien hoito ja viestintä.
Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen
mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Kelpoisuusehdot:
Hakijan tulee täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen (174/2007)
133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Palkkaus määräytyy ortodoksisen
kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Lisätietoja Ilomantsin
kappeliseurakunnan kanttorin tehtävän kuvasta antaa kirkkoherra,
pastori Ioannis Lampropoulos, puh. 050 357 3675.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Metropoliitta Arseni, kirkon tiedotus.
Neuvoston kokous 10.2.2021, 21 §. KP Kuopion ja Karjalan
metropoliitta Arseni on julistanut 20.1.2021. haettavaksi kanttorin
työsopimussuhteisen toimen sijaisuus 1.3.2021–1.12.2023.
Hakuilmoitus oli kirkon ja seurakunnan nettisivuilla. Määräaika
mennessä toimen sijaisuuden on hakenut 2 hakija, Darja Potkonen ja
Päivi Romppanen.
KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on päättänyt 8.2.2021
siirtää valinnan Joensuun ortodoksisen seurakunnanvaltuuston
tehtäväksi.

Liite 1 Hakijoiden hakemukset
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Liite 2 Metropoliitta Arsenin päätös
ESITYS: Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin toimen sijaisuutta
on hakenut määräaikaa mennessä kaksi hakijaa. KP Kuopion ja
Karjalan metropoliitta Arseni on asettanut Darja Potkosen
ensimmäiselle vaalisijalle ja Päivi Romppasen toiselle vaalisijalle.
Joensuun ortodoksisen seurakunnanvaltuusto kokoontuu valitsemaan
Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin toimen sijaisen 23.2.2021.
Seurakunnanvaltuusto haastattelee hakijat ennen kokousta.
Valtuustolle pyydetään lausunto kappelineuvostolta.

Ilomantsin kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan
kappelineuvosto osallistuu kappeliseurakunnan työntekijöiden
valinnan valmisteluun. Kappeliseurakunnan työntekijät valitaan
kirkkolain 63§ mukaisesti hiippakunnan piispan ehdollepanosta
seurakunnanvaltuustossa. Kanttorin valinta suorittaa Joensuun
ortodoksisen seurakunnanvaltuusto 23.2.2021.
ESITYS: Kappelineuvoston jäsenet valmistelevat lausunnon ja
lähettävät sen seurakunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:
Ilomantsin ortodoksisen kappelineuvoston lausunto koskien
kanttorin viransijaisuutta on seuraava:
Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin tehtäviin kuuluu mm.
jumalanpalvelusten laulaminen, Profeetta Elian kirkon kuoron
johtaminen, kirkkolaulupiirin ohjaaminen, diakonia- ja nuorisotyö,
kappeliseurakunnan kansliatehtävien hoito ja viestintä.
Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin toimen sijaisuutta on
hakenut määräaikaan mennessä kaksi hakijaa Darja Potkonen
ja Päivi Romppanen. Kappelineuvosto on tyytyväinen ja iloinen
siitä, että Ilomantsin kanttorin tehtävää on hakenut kaksi
pätevää hakijaa.
KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on asettanut Darja
Potkosen ensimmäiselle vaalisijalle ja Päivi Romppasen toiselle
vaalisijalle.
Ilomantsin kappelineuvosto yhtyy KP Metropoliitta Arsenin
ehdokasasetteluun ja perusteluihin.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Seurakunnanvaltuusto
15 § Muut asiat
ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.
PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita.
16 § Ilmoitusasiat
ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.
Ei ole ilmoitusasioita.
Sivu 4 / 6

5

17 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.32.

Ioannis Lampropoulos
puheenjohtaja

Riikka Patrikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun mukaiseksi.
Ilomantsissa 22.2.2021

Jorma Savinainen
pöytäkirjan tarkastaja

Lea Karhapää
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.
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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 tiistaina 23.2.2021. Tämän seurakunnan
seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on
perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 9.3.2021.
Kirkollishallituksen yhteystiedot:
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio
e-mail: kirkollishallitus@ort.fi

Sivu 6 / 6

