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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016   
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 15.11.2016 klo 16.00 

 
Paikka  Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi 
 
Läsnä   Hoskonen Oiva, pj.  

Pertti Jeskanen, vpj. 
Johanna Kastinen 
Pirjo Eronen 
 

Muut    isä Ioannis Lampropoulos 
(läsnäolo peruste) kirkkoherra 
   
Poissa   Veli Jeskanen 
 
45 § 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. 

 
46 § 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 Ioannis Lampropoulos. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna 
Kastinen ja Pirjo Eronen. 
 

 
47§ Seurakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano 
    
   Kiinteistölautakunnan kokous 23.8.2016 39§ 
 

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta investoi seuraavien kolme vuoden 
aikana pappilassa 26.000€ ja Elian kirkossa 180.000€.  
 
Pappilan investointisuunnitelmat voivat muuttaa riippuen sitä mikä on 
seurakunnanvaltuuston päätös 21.8.2016.  
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Ilomantsin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan suunnitellut investoinnit. 
Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä jotka on kertynyt 
kiinteistömyynneistä. Seurakunnan talousarvio ei anna mahdollisuutta 
rahoittaa investoinnit. Elian kirkon kattomaalauksen osalta seurakunta 
hakee korjausavustusta ortodoksiselta kirkollishallitukselta.  

    
ESITYS:  
Talousarvion 2017 seuraavasti:  
1. Elian kirkon lattian maalaus 10.000€ 
2. Pappilan saunan ympäristön hoito 6.000€ 
3. Pappilan julkisivun paikkamaalaus 10.000€  
4. Sonkajan tsasounan vesikaton laudoituksen uusiminen ja 

harjapuun uusinta 18.000€  
5.  Hattuvaaran tsasounan sipulin ja ristien tervaus 800€ 
 
Talousarvion 2018 seuraavasti:  
1. Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien puuosien 

kunnostuksia 90.000€ 
2.  Pappilan tiilikatteen puhdistaminen 10.000€ 
 
Talousarvion 2019 seuraavasti:  
1. Elian kirkon ulkomaalaus 80.000€  
2. Pötönkankaan hautausmaan puu-ceen kustannus 2.000€ 
3. Hattuvaaran tsasounan lattian maalaus 1.500€ 
 
PÄÄTÖS: Esitetään investoinnit ja korjaussuunnitelman talousarvio 
vuosille 2017-2019 seurakunnanneuvostolle ja 
seurakunnanvaltuustolle hyväksytettäväksi. 
--------------- 
 
ESITYS:  
 
Seurakunnanneuvoston kokous 30.8.2016 30§  
 
PÄÄTÖS: Esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi. 

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

  PÄÄTÖS: Hyväskyttiin investointi ja korjaussuunnitelma vuosille 
2017-2019 seuraavin muutoksin:  

 
  Elian kirkon lattian maalaus ja Sonkajan tsasounan vesikaton 

laudoituksen uusiminen ja harjapuun uusinta hankkeet 
toteutetaan kun ulkopuolinen rahoitus varmistuu keväällä 2017.   

  Pappilan julkisivun paikkamaalaus tehdään tarvittavin osin 
kesällä 2017. Varsinainen ulkomaalaus toteutetaan vuonna 
2020. 

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

ESITYS:  
Talousarvion 2017 seuraavasti:  
1. Elian kirkon lattian maalaus 
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ESITYS: Työ kilpailutetaan kevät-kesä 2017. Vastuuhenkilöt Veli 
Jeskanen, Ioannis Lampropoulos. Projektille haetaan 
peruskorjausavustusta ortodoksiselta kirkollishallitukselta.  
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 
2. Pappilan saunan ympäristön hoito 
ESITYS: Työ tehdään tuntityönä vuoden 2017 aikana. 
Vastuuhenkilöt Oiva Hoskonen, Ioannis Lampropoulos. 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 
3. Pappilan julkisivun paikkamaalaus 
ESITYS: Työ tehdään tuntityönä vuoden 2017 aikana. 
Vastuuhenkilöt Oiva Hoskonen, Veli Jeskanen, Ioannis 
Lampropoulos. 

   PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 
4. Sonkajan tsasounan vesikaton laudoituksen uusiminen ja 

harjapuun uusinta 
ESITYS: Työ kilpailutetaan keväällä 2017. Vastuuhenkilöt Veli 
Jeskanen, Ioannis Lampropoulos ja Oiva Hoskonen. Työlle 
haetaan erillistä hanketta ELY-keskukselta.    
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 
5.  Hattuvaaran tsasounan sipulin ja ristien tervaus 
ESITYS: Työ tehdään tuntityönä vuoden 2017 aikana. 
Vastuuhenkilöt Oiva Hoskonen, Ioannis Lampropoulos. 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 

 
48§ Seurakunnan vakuutuksien kilpailuttaminen 
    

Seurakunnan vakuutukset ovat Lähi-Tapiola yhtiössä. Syksyllä 
2016 kirkkoherra pyysi suullista tarjousta Lähi-Tapiola ja OP-
Pohjola vakuutusyhtiöiltä.   
 
Liitteenä saadut tarjoukset.  
 
ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee saaduista tarjouksesta 
ja tekee esityksen seurakunnanneuvostolle. 

 
   PÄÄTÖS: Asia jäi pöydälle. Perustelut: Asia on keskeneräinen.   
 
49§ Seurakunnan metsähoitosopimus 2018-2023 
 
  Ilomantsin ortodoksisella seurakunnalla on 

metsäpalvelusopimus Tornator Oy:n kanssa 31.12.2017 saakka. 
 
  ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee metsäpalvelusopimus 

jatkamisesta Tornator Oy:n kanssa vuoteen 2022 asti.  
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  PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta käsitteli saapunutta tarjousta 
Tornator oy:lta (liite 1) metsänhoitopalveluista ja päätti hyväksyä 
uuden sopimuksen ajalle 2018-2023. Metsähoitotyötarjouksen 
käsitellään tapauskohtaisesti.   

 
50§ Pappilan muutostöiden tarjouskilpailu 
 

Kiinteistölautakunnan kokous 23.8.2016 41§ 
  
Seurakunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.8.2016 29§  
siirtää seurakunnan toiminnot pappilan tiloihin 1.1.2017 alkaen, mikäli 
Ilomantsin kunta vuokraa nykyiset seurakunnan käytössä olevat 
seurakuntatalon tilat.  
Pappilaan muutto edellyttää että Pappilassa tehdään tarvittavat 
muutostyöt valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaan.  
 
ESITYS: Kiinteistölautakunta pyytää seurakunnanneuvostoa 
käynnistämään tarjouskilpailun.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 
----------- 
Neuvoston kokous 30.8.2016 74§  
 
ESITYS: Seurakuntaneuvosto käynnistää syyskuussa tarjouskilpailun 
Pappilan muutostyöstä. Seurakunta perustaa työryhmän 
tarjousmateriaalin valmistamiseksi. Työryhmään kuuluu Ioannis 
Lampropoulos ja Eija Laitila.  
 
PÄÄTÖS: Päätettiin käynnistää tarjouskilpailu Pappilan muutostöistä. 
Perustetiin työryhmä, johon kuuluvat Ioannis Lampropoulos ja Eija 
Laitila.  
 
----------- 
 
ESITYS: Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville urakoitsijoille: 
 
Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy 
Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy 
Rakennusliike Purmonen Oy 
Itä-Rakennus Oy 
Karjalan Rakentajat Oy 
 
Tarjousten jättöpäivä oli 27.9.2016 klo 15. Määräaikaan mennessä 
saapui kaksi tarjousta. Tarjoukset avattiin tarjousten 
avaustilaisuudessa 27.9.2016 klo 18. Tarjousten avaamispöytäkirja 
liitteenä 1.  
 
Tarjoukset jättivät Karjalan Rakentajat oy ja Rakennusliike Purmonen 
Oy.  
 
Rakennusliike Purmonen Oy:n tarjous hylättiin. Tarjous ei vastannut 
tarjouspyyntöä. Tarjous pyydettiin antamaan erillisellä 
urakkatarjouslomakkeella ja hinta tuli ilmoittaa kokonaisurakkahintana. 
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Rakennusliike Purmonen Oy jätti projektijohtourakka tarjouksen, jossa 
mm. kokonaisurakkahintaa ei ole ilmoitettu. Urakkaohjelmassa oli 
ilmoitettu tarjouksen muoto. 
 
Seurakunnanneuvosto valitsee urakan tekijäksi Karjalan Rakentajat 
Oy:n. 
Karjalan Rakentajat Oy:n tekemä tarjous on tarjouspyynnön mukainen. 
Tarjous täyttää vaaditun kelpoisuuden ja soveltuvuuden. Tarjouksen 
kokonaishinta on 66.700€ (sis. 24%).   
Tarjouskilpailu oli ehdollinen. Mikäli Ilomantsin kunta päättää, ettei se 
vuokraa nykyisiä tiloja, seurakunta jatkaa toimintaansa entisissä 
tiloissa. Mikäli toiminta entisissä tiloissa jatkuu, tämä 
rakennusurakkakilpailutus keskeytetään.  
 
Seurakunta toteuttaa Vanhan Pappilan muutostöiden hankkeen. 
Ilomantsin kunnan sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 
21.9.2016 101§ hyväksyä ortodoksisen seurakuntaneuvoston 
kokouksessaan 13.7.2016 § 65 määrittelemät vuokrasopimuksen 
ehdot ja tehdä vuokrasopimuksen ortodoksisen seurakunnan kanssa. 
Liite 3  
 
Hanke toteutetaan kun sivistyslautakunnan kunnan päätös on saanut 
lainvoiman. 
 
Hankintaoikaisu on asianosaisen esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, 
kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai 
muusta hankintamenettelystä tehdystä ratkaisusta. (hankintalaki 81§ 
30.4.2010/321)  
 
Päätös annetaan tiedoksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköistä 
yhteistietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa tarjoajan katsotaan 
saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin 
mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan 
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa sitten, että viesti voidaan 
käsitellä.  
 
Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön 
aikaisintaan 15 (14+1) päivän kuluttua siitä, kun valituksi tullut tarjoaja 
on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja 
hakemusosoituksen tiedoksi. 
 
Urakkasopimus allekirjoitetaan 14.10.2016 jälkeen. 

    
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 
Seurakunnanneuvoston päätös annetaan tiedoksi 
seurakunnanvaltuustolle.  
--------------- 
 
ESITYS: Tiedoksi 
 
PÄÄTÖS: Asia tiedoksi 

 
51§ Ilmoitusasiat  
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ASIA 1: Kurenkankaan ulkoilumetsän hoito 
 
Kiinteistölautakunnan jäsenet tutustuivat hautausmaan vieressä 
olevan metsäpalstan alueeseen. Tutustumiskierrokselle 
osallistui kirkkoherra Ioannis Lampropoulos, 
kiinteistölautakunnan jäsenet Pirjo Eronen ja Pertti Jeskanen ja 
asiantuntijat Juha Turunen Tornator oy:lta ja Harri Kastinen 
metsätöiden asiantuntijat. 
 
Juha Turunen toimittaa suunnitelma tammikuun kokouksessa.  
 

52§ Seuraava kokous 
   
  Seuraava kokous ti 31.1.2017 klo 16.00   
 
53§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.19.  
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
 
_______________________   _______________________ 
Oiva Hoskonen      Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 15.11.2016. 
 
___________________   ________________________ 
Pirjo Eronen      Johanna Kastinen 
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 
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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. 

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 keskiviikkona 16.8.2016. Tämän 
seurakunnan kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 
siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 30.11.2016. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 
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e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
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