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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014  
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 1.4.2014 klo 16.00 

 
Paikka  Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi 
 
Läsnä   Hoskonen Oiva, pj 
   Veli Jeskanen,  

Pertti Jeskanen vpj 
Eija Laitila 
Pirjo Eronen  

 
Muut    isä Ioannis Lampropoulos 
(läsnäolo peruste) kirkkoherra 
     
 
Poissa    
 
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. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi ja laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin 
työjärjestykseksi. 
 

 
12 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
 

KJ:n 93 mukaan seurakuntaneuvosto valitsee itselleen sihteeri.   
ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
PÄÄTÖS: Kokouksen sihteeriksi valittiin Eija Laitila. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Eronen 
ja Pertti Jeskanen. 

 
13 § Huhuksen tsasounan räystäslaudat, vesikourut, puucee ja rännien aluskaivojen 

asentaminen 
    
   Kinteistölautakunnan kokous 3.12.2013 48§ 
   PÄÄTÖS: 

7. Huhuksen tsasounan räystäslaudat, vesikourut, puucee ja 
rännien aluskaivojen asentaminen 

 
Työt tehdään tilaustyönä.   
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---------------- 

 
ESITYS:  
 
Huhuksen tsasounalle tilataan puucee Ilomantsin kaskelta, 
(Honkalampi-säätiö). Oiva Hoskonen esittelee asiaa. 
 
Muut työt jotka on suunniteltu Huhuksen tsasounalle vuoteen 
2014 tehdään määräraha puitteessa.  
 
PÄÄTÖS: Oiva Hoskonen esitteli asiaa. Huhuksen tsasounalle 
tilataan puucee Ilomantsin Kaskelta, (Honkalampi-säätiö).  
 
Muut työt jotka on suunniteltu Huhuksen tsasounalle vuoteen 
2014 tehdään määrärahojen puitteessa.  

 

 
14 § Pitkospuiden rakentamista Kokoniemeen kalmistoon 
 

Kinteistölautakunnan kokous 3.12.2013 48§ 
   PÄÄTÖS: 

1. Pitkospuiden rakentamista Kokoniemeen kalmistoon. 
 

Tarvikehankinnat on suoritettu ja tarvikkeet odottavat varastossa. 
Toteutus on keväällä 2014 ja se toteutetaan enimmäkseen 
talkoovoimin. Vastuuhenkilöinä toimivat Jorma Savinainen, Veli 
Jeskanen ja Oiva Hoskonen. 

   ---------------- 
    

   ESITYS: 
Työ vastuuhenkilönä Jorma Savinainen. Työ toteutetaan 
talkoovoimin.  
 
Juha Riikonen valmistaa kalmistoon esittelytaulujen tekstit. 
Infotaulut tehdään tilaustyönä.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.  

 

    
15§  Pötönkankaan hautausmaan aidan ja roskakatoksen rakentaminen sekä 
puuceen kunnostus 
 

Kinteistölautakunnan kokous 3.12.2013 48§ 
   PÄÄTÖS: 

1. Pötönkankaan hautausmaan aidan ja roskakatoksen 
rakentaminen sekä puuceen kunnostus. 

 
Asian käsittely siirretään myöhemmäksi.   
---------------- 

 

ESITYS: Veli Jeskanen esittelee asian 
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PÄÄTÖS: Veli Jeskanen esitteli asiaa. Päätettiin, että Veli 
Jeskanen ja kirkkoherra pyytävät Pötönkankaan hautausmaan 
roskakatoksen rakentamisesta tarjousta Pihakaluste Ky:ltä.  
 

 
16 § Papinvaaran talvileimikon korjuu 
 

ESITYS: Vuoden 2014 alku on suunniteltu Papinvaaran 
talvileimikon korjuu. Leimikon korjuu ei ole toteutettu sää 
olosuhteiden takia. Työ on siirretty talveksi 2014-2015. Pertti 
Jeskanen esittelee asian.  
 

   PÄÄTÖS: Pertti Jeskanen esitteli asiaa. Papinvaaran   
   kesäkohteen korjuu on hoidettu viime syksynä. Talven 2014  
   talvileimikon korjuu peruuntui sääolosuhteista johtuen. Leimikon 
   hakkuu tehdään talvella 2014/2015. Liitteenä 1 kartat.  
    
17§ Ilmoitusasiat  

Asia 1: Keväällä 2014 ja syksyn alussa laitetaan Pötönkankaan 
hautaumaalle pyykkikyltit. 

 Asia 2: Urakkasopimukset Karjalan Rakentajan kanssa on 
solmittu pappilan navetan, pesuhuoneen ja saunan 
remonteista.  

  
18§ Muut asiat 

 
19§ Seuraava kokous 
   
   Seuraava kokous ti 3.6.2014 klo 16.00   
 
20§ Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.44. 
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
_______________________   _______________________ 
Oiva Hoskonen      Eija Laitila 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 4.2.2014 
 
___________________   ________________________ 
Pirjo Eronen     Pertti Jeskanen 
pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja  
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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. 

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
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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 ja telekopionumero 0206 100 211. 

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi keskiviikko 2.4.2014. Tämän seurakunnan 
kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 16.4.2014. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi  
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