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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018   
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 21.8.2018 klo 16- 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17 Ilomantsi 
 
Läsnä   Hoskonen Oiva, pj.  
   Veli Jeskanen  

Pertti Jeskanen, vpj. 
Pirjo Eronen     
 

Muut    isä Ioannis Lampropoulos 
(läsnäolo peruste) kirkkoherra 

Juha Turunen, Tornator oy 
    
   
Poissa   Johanna Kastinen 
 
17 § 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: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Juha Turunen on läsnäolo ja puheoikeus 19§ 
osalta. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 
18 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
 

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

19 § Metsähoitotöiden suunnitelman esitys 
    

ESITYS: Tornator oy:n metsähoitoesimies Juha Turunen 
raportoi kiinteistölautakunnalle (liite 1) vuoden 2018 metsätöiden 
tilanteestä ja esittelee seuraavien vuosien tarvittavat 
metsähoitotyöt.  
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Vuoden 2018 tulot ovat toteutuneet. Menoissa Kurenkankaan 
hakkuutähteiden siirrosta 552,50€ ja siistimistoimista joiden työt 
ovat nyt käynnissä.  
2019 ja 2020 molempina vuosina taimikonhoitoa noin 10 ha. 
2020 Lastujärvi leimikon uudistamiskulut. 
2019 Lastujärvi leimikon myyntitulot,  
2020 Kurenkangas. 
2021 menoissa Kurenkangas leimikon uudistamiskulut, tuloissa 
Papinvaaran leimikon myyntitulot. 
                                Tulot                       Menot 
2018                        16385,40€             1000€ 
2019           35000€   4000€ 
2020           13000€   7400€ 
2021           33000€   1170€ 
 
Tornatorin metsäpalvelusopimuksen kulut sopimuksen 
mukaisesti, vuosi 2018 777,71 €. 
 
Metsähoitotoimeenpiteet ja talousarvio v. 2022-2024.  
 
Tulot 53710 € 
Menot 1600 €, varhaisperkausta 4 ha vuonna 2022. 
Uudistamiskuluja 4500 €. 
 
Kiinteistölautakunta keskustelee ja päättää esityksistä 
talousarviolle 2019-2020.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 

 

20 § Pötönkankaan hautausmaan aidan teko talkoot 
 

Pötönkankaan hautausmaan aidan teko talkoot pidettiin 
12.7.2018. Talkoiden vastuuhenkilö oli Oiva Hoskonen. 
Talkoisiin osallistui 20 ihmisiä. Prima Timber lahjoitti aidan 
pylväät. Kustannuksia syntyi lautojen ostamisesta ja tarvikkeiden 
siirtämisestä ja ruokailusta. 
 

   ESITYS: Asia tiedoksi.   
 
PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi. 

 
21§ Kiinteistöjen arviointi  
 

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan seurakunnat tekevät oma 
kiinteistöpitosuunnitelman. Pitosuunnitelmalla arvioidaan 
seurakunnan keskeisten kiinteistöjen kunto. Suunnitelmasta 
vastaa kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen.  
Kiinteistöpitosuunnitelma valmistelivat kirkkoherra Ioannis 
Lampropoulos ja kanslisti Erja Hokkinen.  
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Kirkkoherra esittelee suunnitelman.  
 
ESITYS: tiedoksi 
 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. 

 
22 § Sonkajan tsasounan katon korjaus 
 
   Neuvoston kokous 2.7.2018 45§ 
 

Liite 4 
 
Sonkajan tsasounaan tarvitaan uusi katto. Uusi peltikatto 
asennuksineen maksaa Karjalan Rakentajat Oy:n tarjouksen mukaan 
arvonlisäveroineen 4037,00 euroa. Lisäksi pienempiä kustannuksia 
tulee ruodelautojen, otsalautojen ja kattohirsien hankinnasta sekä 
käsittelyaineista.  
Lahjoituksilla ja kyläläisten järjestämillä myyjäisillä ja tapahtumilla on 
31.5.2018 mennessä kerätty kattoa varten rahaa yhteensä 2798,46 
euroa. Lisäksi ev.lut. srk on luvannut kerätä kolehdin ja kyläläiset 
järjestävät vielä juhannusmyyjäiset. 
Korjauksen kokonaiskustannukseksi ammattityönä teetettynä on 
arvioitu noin 10 000 euroa. Muut puutavarat, purkamisen, pohjatyöt, 
kupolin kunnostuksen sekä loppusiivouksen kyläläiset hoitavat 
talkootyönä. 
Esitämme, että Ilomantsin ortodoksinen seurakunta varaisi 2000,00 
euroa Sonkajan tsasounan kattoremonttiin. 
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunnan neuvosto esittää 
seurakunnanvaltuustolle 2000,00 € suuruisen määrärahan Sonkajan 
tsasounan kattoremonttiin. 
 
Siirretään 2000€ tililtä 401 Elian kirkko, tunniste 4350 tilille 410 
Sonkaja tsasouna, tunniste 4350.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys. Veli Jeskanen poistui asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 
 

ESITYS: tiedoksi 
 
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 

 
23§ Investointisuunnitelma 2019-2023 
 

Keskeisemmät investoinnit ovat Elian kirkon ulko- ja 
sisämaalaukset. Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä 
jotka on kertynyt kiinteistömyynneistä. Seurakunnan talousarvio 
ei anna mahdollisuuden rahoittaa investoinnit.  
 
Liite 2 
 
ESITYS: Lähetetään viisivuotinen investointisuunnitelma 
seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.  
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PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 

 
24§ Investoinnit 2019-2023 
    

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan investoi seuraavien kolme 
vuoden aikana pappilassa 47.000€ ja Elian kirkossa 180.000€.  
 
Ilomantsin tulorahoitus ei riittää rahoittamaan suunniteltu 
investoinnit. Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä jotka on 
kertynyt kiinteistömyynneistä. Seurakunnan talousarvio ei anna 
mahdollisuuden rahoittaa investoinnit.  
 
Elian kirkon kattomaalauksen osalta seurakunta hakee 
ortodoksiselta kirkollishallitukselta.  

    
ESITYS:  
Talousarvion 2019 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon lattian maalaus 10.000€ 
2. Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien 

puuosien kunnostuksia 98.000€ 
3. Elian kirkon paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 3000€ 
 
Talousarvion 2020 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon ulkomaalaus 88.000€  
2. Pötönkankaan hautausmaan puu-ceen kustannus 2.000€ 
3. Hattuvaaran tsasounan lattian maalaus 1.500€ 
 
Talousarvion 2021 seuraavasti:  
 
1. Seurakuntakeskus Elian rakennuksen ulkomaalaus 
47.000 € 
2. Pötönkankaan hautausmaan aidan uusiminen 10.000 € 
3. Mutalahden tsasounan sisämaalaus 2.000€ 
 
PÄÄTÖS: Esitetään seurakunnanneuvostolle ja 
seurakunnanvaltuustolle hyväksytettäväksi.  

 
   

25 § Auraustarjouskilpailu 
 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan solmima 
ostopalvelusopimus Matti Kaltiaisen kanssa seurakunnan 
kiinteistöjen alueiden aurauksesta päättyi 31.4.2018.  
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta järjestää 
tarjouskilpailua seurakunnan kiinteistö alueiden aurauksesta 
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talvikausille 2018-2019 ja 2019-2020. Seurakunnan kiinteistöjen 
alueet ovat: 

 
P. Elian kirkon piha (Kirkkotie 15), Pappilan piha ja tie (Kirkkotie 
17) ja Pötönkankaan hautausmaan päätieväylä ja kappelin 
ympäröivä piha ja tarvittaessa hautajaisten yhteydessä.  

 
Tarjouspyyntö (liite 3) lähetettään seuraaville: Kaltiainen Matti, 
Misa Martiskainen, Petri Volotinen, Joonas Potkonen, Ari 
Haapalainen ja Seppo Martiskainen. 

 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. 

 
26§ Ilmoitusasiat    

ASIA 1:  
ASIA 2:  

 
 

27§ Seuraava kokous 
   
   Seuraava kokous ti 13.11.2018 klo 16   
 
28§ Muut asiat  
   
29 § Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.02.  
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
 
_______________________   _______________________ 
Oiva Hoskonen      Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 21.8.2018. 
 
___________________   ________________________ 
Pertti Jeskanen     Pirjo Eronen  
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 keskiviikkona 22.8.2018. Tämän 
seurakunnan kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 
siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 5.9.2018. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
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