ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
JÄSENET

POISSA
MUUT KOKOUKSEEN
OSALLISTUVAT
KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

TYÖJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUKSET
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

PÖYTÄKIRJA
2.6.2020

1 (13)

2.6.2020 klo 16 – 17.15
Teams tai seurakuntatalon alasali
Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja
Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja
Hassinen Arja
Ikonen Antti
Jeskanen Silja, teams
Kettunen Päivi, teams
Lipsanen Eila
Määttänen Toivo
Turunen Jari
Konttinen Sirkka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Sorjonen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hiltunen Hilkka, talouspäällikkö, sihteeri
44 § Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
45 § Kokous todetaan laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 11/2020, 24.3.2020
”Lisäksi määräyksen 2 §:ssä on mahdollistettu seurakunnan ja
seurakuntayhtymän toimielinten sekä kirkkolain kirkkohallituksen
toimielinten sähköiset kokoukset.”
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
46 § Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
47 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Ikonen ja Jari Turunen.
Hilkka Hiltunen
Seppo Kuosmanen
sihteeri
puheenjohtaja
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 2.6.2020 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Antti Ikonen
PÖYTÄKIRJA OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
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Jari Turunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
___/___-___/___2020 välisenä aikana.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Kuosmanen
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ___/___-___/___2020
toimistosihteeri Sirpa Ikonen
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LAUSUNTO KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI/ILOMANTSIN SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRAN VIRKA _________________________________________________________________3
KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulille annetaan seuraavanlainen lausunto: ___________________________5
1.

Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virka tulee julistaa haettavaksi ______________________8

2. Kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa
kirkkovaltuusto. ______________________________________________________________________8
3.

Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet _____________________________8

Kn 48 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. ___________________________________________________8

PAPPIEN JA KANTTORIN VAPAA-AIKASUUNNITELMA 1.6.-30.9.20 ______________________________9
Kn 49 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. ___________________________________________________9

JUMALANPALVELUKSET JA ERITYISTAPAHTUMAT 1.6. – 30.9.2020 _____________________________9
Kn 50 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. ___________________________________________________9

KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1.7. – 31.12.2020 VÄLISELLE AJALLE __________________ 10
Kn 51 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. __________________________________________________10

AS OY ILOMANTSIN PIRINRINNE HUONEISTO A1 MYYMINEN _________________________________10
Kn 52 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. __________________________________________________10

AS OY ILOMANTSIN IKOLANTIE HUONEISTO 3 f MYYMINEN __________________________________10
Kn 53 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. __________________________________________________10

PAPPILAN RIIHEN KUNNOSTAMINEN ____________________________________________________11
Kn 54 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. __________________________________________________13

TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT______________________________________________________13
Kn 55 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. __________________________________________________13

TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ________________________________________13
Kn 56 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. __________________________________________________13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS_______________13
Kn 57 §

Kirkkoneuvosto antaa oheisena muutoksenhakuohjeen. ____________________________13

Puheenjohtaja päätti kokouksen. _______________________________________________________13
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LAUSUNTO KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI/ILOMANTSIN SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRAN VIRKA
Kn 48 §

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 16.4.2020 pyytänyt seurakunnan
lausuntoa/ Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virka.
Lausuntopyyntö seurakunnalle
Diaarinumero DKUO/134/01.01.01/2020,Esittelijä Lakimiesasessori Riikka Ryökäs
Perustelut: Ilomantsin seurakunnan kirkkoherra Seppo Kuosmanen on irtisanoutunut
Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virasta siten, että hänen viimeinen
virassaolopäivänsä on 30.4.2021. Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virka tulee
avoimeksi 1.5.2021.
Kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, kun kirkkoherran tai
kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka
haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus
asianmukaisella tavalla.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi
päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai
kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1. on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2. tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan
aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3. siihen on muu erityinen syy.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan
kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin 1 virkkeen mukaan
kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa
hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Tuomiokapituli voi siis kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla
päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa
julisteta haettavaksi. Ennen kuin tuomiokapituli tekee mahdollisen päätöksen
jättää kirkkoherran virka haettavaksi julistamatta, on syytä kuulla seurakuntaa.
Tässä tapauksessa on lähetettävä Ilomantsin seurakunnan kirkkovaltuustolle
lausuntopyyntö, jossa pyydetään lausuntoa viran julistamisesta haettavaksi.
Puuttumiskynnysten arviointi
Lausunnossa seurakunnan tulisi perustellusti selvittää toteutuvatko
Kirkkohallituksen antaman ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja
seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus”
puuttumiskynnykset Ilomantsin seurakunnan osalta. (Ohje on annettu
seurakunnille tiedoksi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 21/2016.)
Tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla yksityiskohtainen selvitys
kyseisessä ohjeen liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja
hallinto” ja liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainittujen
puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä perusteluineen
Ilomantsin seurakunnassa.
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Välitön vai välillinen kirkkoherran vaali
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan kirkkoherran
valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran
välitön vaali).
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi
kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra
valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
(kirkkoherran välillinen vaali).
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan päätös välillisen vaalin
toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan
kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin 1 virkkeen mukaan
kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa
hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Jos kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi, on ennen viran haettavaksi
julistamista päätettävä, toimitetaanko kirkkoherran vaali välittömänä vai
välillisenä vaalina. Riippuen vaalitavasta tuomiokapituli tekee joko
vaaliehdotuksen tai antaa hakijoista lausuntonsa seurakunnalle.
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan seurakunnan jäsenille
on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä
vireillä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista. Kirkkoneuvoston
tehtävänä on johtaa ja valvoa tätä seurakunnan tiedotustoimintaa.
Ilomantsin seurakunnan kirkkovaltuusto voi pyytää, että kirkkoherran vaali
toimitetaan välillisenä vaalina.
Kirkkoherran viran edellytykset
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 3 virkkeen mukaan
vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa vaaliehdokkaiksi kolme
kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjestyksessä kuin
heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan ottaen huomioon viran
erityiset tarpeet.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan kirkkoherran välillistä
vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja
kykynsä haettavana olevaan virkaan.
Jos tuomiokapituli päättää julistaa Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran viran
haettavaksi, tarvitsee tuomiokapituli tiedon siitä, mitkä ovat Ilomantsin
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Tästä syystä pyydetään myös kirkkovaltuuston lausuntoa siitä, mitkä ovat
kirkkovaltuuston käsityksen mukaan Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran
viran erityiset tarpeet. Lisäksi tarvitaan tieto siitä, osallistuuko kirkkoherra
lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan.
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Tuomiokapituli pyytää Ilomantsin seurakunnan kirkkovaltuustolta lausuntoa
siitä
1. julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja
2. mitkä ovat kirkkovaltuuston käsityksen mukaan Ilomantsin
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla yksityiskohtainen selvitys
ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista
koskeva hallinnollinen ohjeistus” liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan
toiminta ja hallinto” ja liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous”
mainittujen puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä
perusteluineen Ilomantsin seurakunnassa.
Lisäksi tuomiokapituli muistuttaa, että mikäli Ilomantsin seurakunnan
kirkkovaltuusto katsoo, että mahdollinen kirkkoherran vaali olisi toimitettava
välillisenä vaalina, kirkkovaltuuston tulee tehdä tästä tuomiokapitulille
nimenomainen pyyntö.
Kirkkovaltuuston lausunto pyydettyine selvityksineen sekä kirkkovaltuuston
mahdollinen pyyntö kirkkoherran vaalin toimittamisesta välillisenä vaalina
pyydetään toimittamaan tuomiokapitulille viimeistään 15.6.2020.
KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille annetaan seuraavanlainen lausunto:
PUUTTUMISKYNNYSTEN ARVIOINTI:
SEURAKUNNAN TOIMINTA JA HALLINTO
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, hallinto ja viranomaistoiminta
puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa
epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston
ylläpitotehtävien hoidossa
puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietorekisteriin liittyvien tehtävien
hoidossa
tehtävien hoitamiseen vaadittavan riittävän henkilöstön puute
hallinnon yleinen toimimattomuus
hallintolain mukaisten palveluvelvoitteiden laiminlyönnit (hallintolain 2 luku)
Lausunto: Seurakunta pystyy hoitamaan yhteiskunnalliset tehtävät, hallinnon ja
viranomaistoiminnan nykyisillä resursseilla.
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Seurakunnan toimintaorganisaatio
perustehtävien mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit
toiminnan määrän ja/tai laadun selkeä negatiivinen erottuminen
verrokkiseurakunnista
jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri
Lausunto: Seurakunnan toimintaorganisaatio on terve. On kyetty hoitamaan
perustehtävien mukainen toiminta. Määrällinen ja laadullinen taso ei erotu
verrokkiseurakunnista negatiivisesti. Toimintakulttuuria on pystytty uudistamaan
tarpeen mukaan.
Johtaminen seurakunnassa
toimivan johtamisjärjestelmän puute tai olemassa olevan järjestelmän
toimimattomuus
pitkäaikaiset ongelmat seurakunnan operatiivisessa johtamisessa
yhteisesti hyväksytyn toimintastrategian tai sen konkreettisen vaikuttavuuden
puute
yhteistyöhankaluudet lähiseurakuntien ja tuomiokapitulin kanssa
toistuvat hallinnolliset virheet
merkittävät ristiriidat seurakunnan johdon, työntekijöiden ja luottamuselinten
välillä
Lausunto: Johtamisjärjestelmä on toimiva. Johtaminen on riittävän selkeää ja
johdonmukaista työyhteisön sisällä. Seurakunnan johdon, luottamushenkilöiden ja
työntekijöiden välillä vallitsevat hyvät ja luottamukselliset suhteet. Myös ulospäin
yhteistyökyky ja –halu toimii moitteettomasti. Seurakunnassa on voimassa oleva
tulevaisuussuunnitelma.
Seurakunnan henkilöstö
ongelmat seurakunnan perustehtävien hoitamisen kannalta välttämättömän ja
riittävän henkilöstön rekrytoinnissa
jatkuvat sijaisjärjestelyiden ongelmat
työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ongelmat
työyhteisön ilmapiirin pitkäaikaiset ristiriidat
henkilöstön ilmeiset kompetenssi- ja osaamisvajeet
suunnitelmallisen henkilöstön koulutuksen ja muun kehittämistoiminnan puute
Lausunto: Seurakunnalla on riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö hoitamassa
tehtäviään. Työtehtäviä mitoittamalla sekä kehityskeskustelujen ja koulutuksen avulla
on pyritty huolehtimaan työssä jaksamisesta. Työyhteisön ilmapiiri on hyvä.
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Puitteet
seurakunnan jäsenmäärän merkittävä lasku
seurakunnan perustehtävän hoitamista vaikeuttava julkisuuskuva ja maine
muun paikallisen uskonnollisen toiminnan voimistuminen
Lausunto: Puitteet seurakuntatyölle ovat toistaiseksi hyvät vaikka jäsenmäärän lasku
on väestön ikärakenteesta johtuen huolestuttavaa. Seurakunnalla on hyvä maine
rinnakkaistoimijoihin päin ja ekumeeninen yhteistyö on aktiivista.
SEURAKUNNAN TALOUS
Alla esitetyt mittarit on laadittu tunnistamaan ennakoitavissa olevia tai jo akuutteja
talouden haasteita, joista selviämiseen seurakunnan omat resurssit tai osaaminen
eivät riitä. Mittareita on seitsemän.
On huomioitava, että jokaisen mittarin osalta voi olla perusteltuja syitä, miksi jokin
niistä päätyy puuttumiskynnyksen ylittävälle rajalle. Investoinnit,
henkilöstörakenteen järjestelyt tai yksittäiset tilanteet voivat johtaa tähän. Jos
kuitenkin on havaittavissa selkeä suunta talouden kehittymisessä negatiiviseksi, tulee
seurakunnan talouden kestävyys ottaa tarkasteluun.
1. Seurakunnan vuosikate on kahtena tai useampana vuotena negatiivinen ilman
kirkon keskusrahaston myöntämiä harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia ja
kertaluonteisia eriä
Lausunto: Seurakunta ei ole saanut kirkon keskusrahaston toiminta-avustuksia
Seurakunnan vuosikate
- vuonna 2018 oli 433813 €. Erinomainen vuosikate selittyy metsäsuunnitelman
mukaisilla puunmyyntituloilla 536000 €
- vuonna 2019 oli -97791 €. Leirikeskuksen myyntitappio 21000 €
2. Seurakunnan taseessa on kertynyttä alijäämää eikä sen kattaminen näytä
todennäköiseltä ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän
myynnin toteuttamista
Lausunto: Taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä vuonna 2018 oli 1,3 milj.
euroa ja vuonna 2019 oli 1,6 milj. euroa.
Puunmyyntiä tehdään metsäsuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon
puunmyynnistä saatavan ajankohtaisen hintatason.
3. Seurakunnan kirkollisveroprosentti on 2,0 ja seurakunnan tilikaudet ovat
alijäämäisiä ilman kertaluonteisia eriä
Lausunto: Seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,60 %
5. Maksuvalmius on alle 60 päivää
Lausunto: Maksuvalmius on 318 pv.
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6. Maksuvalmius heikkenee kahden tai useamman tilikauden aikana tasaisesti tai
kiihtyvällä tahdilla yli 20 prosenttiin vuosittain
Maksuvalmiuden heikkeneminen vuosittain on merkki siitä, että seurakunnan
talous on ajautumassa
kriisiin. Yksittäisten vuosien poikkeamat voivat olla perusteltuja mm. investoinneista
ja verotilitysten jaksotuksista johtuen. Maksuvalmiuden heikkeneminen useamman
vuoden aikana on kuitenkin selvä indikaattori tulossa olevista ongelmista.
Lausunto: Maksuvalmius on ollut erittäin hyvä.
7. Henkilöstömenot kasvavat euromääräisesti tai suhteessa verotuloihin kahtena tai
useampana vuotena
Lausunto: Seurakunnan henkilöstömenoja on saatu vähennettyä. Verotulot
vähenevät jatkossakin ja henkilöstömenoja on vähennettävä edelleen suunnitellusti
tulevien vuosien aikana.
Yhteenveto taulukko
ILOMANTSIN EV.LUT. SEURAKUNTA
Vuosikate
Tase_Kertynyt alijäämä
Kirkolliveroprosentti
Maksuvalmius
Henkilöstömenot euroa
Henkilöstömenot % verotuloista

v. 2018
v. 2019
433 813 € - 97 791 €
Ei
Ei
1,60 %
1,60 %
389 pv
318 pv
550 613 € 526 159 €
83 %
79 %

1. Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virka tulee julistaa haettavaksi
2. Kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka
toimittaa kirkkovaltuusto.
3. Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Kirkkoherran virkaan valittavalta tulee edellyttää seuraavia ominaisuuksia:
1. Yhteistyökykyä ja verkostoitumisen taitoa paikkakunnan rinnakkaistoimijoihin
päin ja laajemminkin (kunta, seurakunnat, järjestöt)
2. Rohkeutta johtaa seurakuntaa odotettavissa olevien muutosten keskellä
(seurakunnan jäsenmäärän pieneneminen johtaa työyhteisön supistumiseen,
kiinteistöjen karsimiseen ja tehtävien priorisointiin)
3. Sitoutumista niin hallinnollisen kuin hengellisenkin työn saralla (pieni
seurakunta edellyttää laaja-alaista työnäkyä)
4. Kiinnostusta ekumeniaan (Ilomantsissa on pitkät perinteet tiiviistä yhteistyöstä
erityisesti ortodoksisen seurakunnan mutta myös helluntai- ja
vapaaseurakuntien kanssa)
-------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoherran tehtäviin kuuluu työskentely lasten ja nuorten parissa.
Kn 48 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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PAPPIEN JA KANTTORIN VAPAA-AIKASUUNNITELMA 1.6.-30.9.20
Liite 1
Kn 49 §

KIRKON SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 68 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja
kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta
13§(13.12.1996/74)
Vapaa-ajan vahvistaminen
Kirkkoherra vahvistaa vapaa-aikasuunnitelman. Hän voi muuttaa suunnitelmaa, jos se
on toiminnallisesta syystä välttämätöntä. Oman vapaa-aikansa osalta kirkkoherra
lähettää suunnitelman lääninrovastin ja lääninrovasti vastaavasti tuomiokapitulin
hyväksyttäväksi. Tarvittavat virkamääräykset antaa tuomiokapituli.
Jos seurakuntapapilla on virkaehtosopimuksen mukaan oikeus saada menetetyn
vapaapäivän tilalle uusi vapaapäivä, kirkkoherran tulee mahdollisuuksien mukaan
antaa se muuna päivänä samalla tai viimeistään kolmanneksi seuraavalla
kalenteriviikolla. Oman vapaapäivänsä osalta kirkkoherran tulee saada järjestelylle
hyväksyntä lääninrovastilta ja lääninrovastin vastaavasti tuomiokapitulilta.
15 §
Tiedottaminen (17.12.2002/87)
Vahvistettu vapaa-aikasuunnitelma sijaisjärjestelyineen on saatettava sopivalla
tavalla kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston sekä seurakuntalaisten tietoon.
Kirkkoherra esittelee suunnitelman.
KIRKKOHERRAN ESITYS: Pappien ja kanttorin vapaa-aikasuunnitelma 1.6.-30.9.2020
merkitään tiedoksi.

Kn 49 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

JUMALANPALVELUKSET JA ERITYISTAPAHTUMAT 1.6. – 30.9.2020
Liite 2
Kn 50 §

Kirkkoherra on tehnyt suunnitelman kirkoissa pidettävistä
jumalanpalveluksista sekä muista erityistapahtumista.
KIRKKOHERRAN ESITYS: Jumalanpalvelukset 1.6. – 30.9.2020 pidetään oheisen listan
mukaisesti. Erityistapahtumat merkitään tiedoksi.

Kn 50 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1.7. – 31.12.2020 VÄLISELLE AJALLE
Liite 3
Kn 51 §

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma
vuoden aikana koottavista
kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi).
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee
noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle
pyhäpäivälle.
Kirkkoherra esittelee suunnitelman.
KIRKKOHERRAN ESITYS: Kolehtisuunnitelma hyväksytään 1.7. – 31.12.2020
väliselle ajalle.

Kn 51 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

AS OY ILOMANTSIN PIRINRINNE HUONEISTO A1 MYYMINEN
Kn 52 §

Kirkkoneuvosto on päättänyt laittaa ko huoneiston myyntiin tarjousten perusteella.
Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen.
Osakehuoneisto on ollut myynnissä huutokaupat.com. Tarjousaika päättyi
30.4.2020. Korkein tarjous oli 6400 €:a.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: As Oy Ilomantsin Pirinrinteen huoneistoa A 1 ei myydä
saadun korkeimman tarjouksen perusteella eli tarjous hylätään.

Kn 52 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

AS OY ILOMANTSIN IKOLANTIE HUONEISTO 3 f MYYMINEN
Kn 53 §

Kirkkoneuvosto on päättänyt laittaa ko huoneiston myyntiin tarjousten perusteella.
Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen.
Osakehuoneisto on ollut myynnissä huutokaupat.com. Tarjousaika päättyi
30.4.2020. Korkein tarjous oli 9000 €:a.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: As Oy Ilomantsin Ikolantien huoneistoa 3 f ei myydä
saadun korkeimman tarjouksen perusteella eli tarjous hylätään.

Kn 53 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
2.6.2020

5 /2020

11 (13)

PAPPILAN RIIHEN KUNNOSTAMINEN
Kn 54 §

Ilomantsin Pappilanvaaran läheisyydessä sijaitseva, nykyinen evankelisluterilainen
kirkko on järjestyksessä viides tuolla alueella. Ensimmäinen kirkkoherran pappila
vaaran laelle kohosi 1670-luvulla. Se paloi hattujen sodan aikana 1740-luvulla ja sen
tilalle rakennettiin vaatimaton väliaikainen pappila. Sitä laajennettiin ja remontoitiin
1770-luvulla, mutta rakennus rappeutui nopeasti ja ennen vuosisadan vaihdetta sitä
piti jälleen korjata. Kihlakunnanoikeuden päätöksellä 1840 pitäjäläiset velvoitettiin
rakentamaan kokonaan uusi pappila, joka edelleen seisoo vaaran laella.
Kirkkoherran pappilan lisäksi vaaralla on jäljellä myös 1800-luvun alkupuolella
rakennettu kappalaisen pappila. Pappiloihin kuuluneet monet talousrakennukset,
väentuvat, navetat, aitat, tallit ja lampolat ovat vuosien kuluessa hävinneet
maisemasta, pappilarakennusten lisäksi jäljellä on enää komea, vuonna 1797
rakennettu kaksikorsuinen riihi, joka on siis vanhin vaaran rakennuksista.
Pappilan riihellä on sr-merkintä v. 2000 vahvistetussa Ilomantsin kirkonkylän
osayleiskaavassa. Kaavamääräyksen mukaisesti rakennus on ”kulttuurihistoriallisesti,
rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas, rakennuslain perusteella
suojeltavaksi tarkoitettu rakennus tai rakennusryhmä. RakL 135 §:n nojalla
määrätään, että alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden ulkonäköä
muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu.”
Riihen korjaustarpeen arviointi ja kustannusarvio marraskuu 2013
Karjalan Rakentajat Oy/rkm. Vilho Vänskä
Museoviraston kanta kattorakenteen kunnostamiseen marraskuu 2013
”Komea riihi on keskeisellä ja näyttävällä paikalla. Siis ehdottomasti pärekatto.”
”Riihipalaveri” eri järjestöjen kanssa lokakuu 2015, Seurakunta olisi valmis
vuokraamaan tai myymään riihen järjestöille. Mikään järjestö ei halunnut ottaa riihtä
hallintaansa.
Seurakunta raivasi riihen ympäristön kasvillisuudesta,
Neuvottelu ja katselmus museoviraston kanssa joulukuu 2015.
Tarkasteltiin pappilan riihi ja museoviraston kanta on edelleen, että riihi tulee
säilyttää. Seurakunta ei saa avustusta riihen kunnostamiseen. Yhdistys tai yksityinen
henkilö voi hakea avustusta ja todennäköisesti saisi avustusta riihen kunnostamiseen.
Talkoolaiset puhdistivat riihestä romahtaneen välikaton mullat ja puutavaran sekä
katon alle jääneet tavarat syksy 2016.
Lausuntopyyntö museovirasto/I lomantsin pappilan riihen katemateriaalista helmikuu

2017.

Ilomantsin ev.lut. seurakunta pyytää Museovirastolta lausuntoa siitä, voiko
rakennuksen katemateriaalina käyttää lautaa päreen sijasta. Mikäli riihen kattaminen
voidaan suorittaa ympäristösuunnittelija Sauvo Henttosen lausunnossa ehdotetulla
tavalla lautakatolla, niin tämä mahdollistaisi käsityksemme mukaan riihen säilymisen
tulevaisuudessa pitemmän aikaa hyväkuntoisena Pappilanvaaralla.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Museoviraston kanta
Museovirasto pitää kulttuurihistoriallisesti sekä rakennustaiteellisesti oikeana
vaihtoehtona pärekattoa Pappilanvaaran riihessä lautakaton sijaan seuraavin
perustein. Riihi on peräisin 1800-luvun lopulta ja sijaitsee maisemallisesti keskeisellä
paikalla Pappilanvaaran valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä. Se on
suojeltu srmerkinnällä Ilomantsin kirkonkylän osayleiskaavassa.
Pärekatto syrjäytti yleisesti lautakatot 1800-luvun lopulla ja oli käyttölaajuudessaan
leimaa-antava suomalaiselle maisemalle. Pappilanvaaran riihen katemateriaalista ei
ole varmaa tietoa ennen pärekattoa. Ajallisesti vanhemman katemateriaalin,
lautakaton, valinta riiheen, antaisi väärää tietoa rakennuksen ajallisista materiaalikerrostumista ja muuttaisi rakennuksen ilmettä merkittävästi.
ILOMANTSI, Ilomantsin seurakunnan pappilan riihen purkaminen
Ilomantsin seurakunta pyytää Museoviraston lausuntoa Pappilan riihen
purkumahdollisuuksista.
Museovirasto ei näe perusteita riihen purkamiselle, vaan pitää tärkeänä, että
rakennuksen suojaus-ja korjaustoimiin ryhdytään välittömästi.
Lausunto pappilan riihi marraskuu 2019_rakennusinsinööri, rakennesuunnittelija Ali
Mäkinen ”Kulttuurihistoriallisesti varsinainen riihirakennus on rakenteellisesti ja myös
kustannuksiltaan kohtuullisesti entisöitävissä ja sen käyttötarkoitus olisi
hyödynnettävissä juuri valmistuneen kulttuuripolun eräänä mahdollisena
etappipaikkana. Sivukorsut rakenteellisesti ovat erittäin huonossa kunnossa.
Lopputuloksena voisi päätellä, että riihirakennus, joka kunnoltaan on vielä
kohtuullisesti
kunnostettavissa
kulttuurihistoriallisena
rakennuksena
on
perusteltavissa. Taas riihirakennuksen molempien puolien korsujen ja edessä olevan
katosrakenteen osalta, jotka on rakennettu myöhemmällä ajanjaksolla, voitaisiin
harkita niiden poistamista.”
Kuntoarvio huhtikuu 2020 Karelia Puutec Oy/Riku Mantsinen. (Yksityinen maksaja
arviolle)
Riihen kunnostamiseksi on pidetty useita palavereita eri tahojen kanssa. Hankkeelle
hakijatahoa tai rahoituskanavia ei ole löytynyt.
Alustavien suunnitelmien mukaan riihen kunnostamisen kustannusarviot vaihtelevat
40000 € - 70000 € välillä ja lisäksi tarvikkeiden hinta. Kustannukset yhteensä noin
85000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajat:
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Pappilan riihen kunnostamista varten
1) Haetaan rahoitusta Vaara-Karjalan Leader ry:ltä. Hankkeessa yhteistyötahona on
Ilomantsi Seura. Valtuutetaan talouspäällikkö tekemään hakemus.
2) Haetaan museoviraston lausunto riihen katemateriaalista.
3) Päätetään riihen kunnostamisesta sen jälkeen, kun saadaan päätös VaaraKarjalan Leader ry:ltä.
Kn 54 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT
Kn 55 §

Kirkkohallituksen täysistunto/ Rakennusavustusten jako 2020, valtion rahoituksesta
jaettava avustus / Siunauskappelin laajennus DKIR/1074/02.03.00/2019.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä
mainitun asiakirjan.

Kn 55 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kn 56 §

Kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
7.4.-25.5.2020.
kirkkoherran päätösluettelo
Ei päätöksiä
talouspäällikön päätösluettelo
8- 15 §
Henkilöstöpäätökset
kirkkoherran päätösluettelo
41-67 §
talouspäällikön päätösluettelo
38-65 §
KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin
päätöksiin.

Kn 56 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kn 57 §
Kirkkoneuvosto antaa oheisena muutoksenhakuohjeen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajat:

