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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  4/2016   
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 23.8.2016 klo 16 

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

Pertti Jeskanen, vpj  
Johanna Kastinen 
Pirjo Eronen 16.05- 
 

Muut    isä Ioannis Lampropoulos 
(läsnäolo peruste) kirkkoherra 
   Juha Turunen, Tornator oy 
   
Poissa  Veli Jeskanen 
 
34 § 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. Asialistaan otettaan 
käsiteltäväksi 41§ Pappilan muutostöiden tarjouskilpailu.  
 

 
35 § 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 Pertti 
Jeskanen ja Johanna Kastinen. 
 

36 § Metsähoitotöiden suunnitelman esitys 
    

Tornator oy:n suunnitteluasiantuntija Juha Turunen, kirkkoherra 
Ioannis Lampropoulos ja kiinteistölautakunnan jäsen ja 
seurakunnan metsistä vastuuhenkilö Pertti Jeskanen tapasivat 
ti 16.8 ja valmistelivat asian. 
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Tornator oy:n suunnitteluasiantuntija Juha Turunen esittelee 
kiinteistölautakunnalle seuraavien vuosien tarvittavat 
metsähoitotyöt. Juha Turusen esitys liitteenä 1 
 
Kiinteistölautakunta keskustelee ja päättää esityksistä 
talousarviolle 2017-2019.  
 
ESITYS: Metsähoitotoimeenpiteet ja talousarvio seuraavalle 3v. 
kaudelle 
 
Vuonna 2017 on tarpeen tehdä Papinvaaran metsäautotiellä 
lanaus ja vesakonniitto. Kustannusarvio 300 €. 
 
Vuonna 2018 varhaisperkausta 2,0 ha Lähdesuo tilalla. 
Vuonna 2019 taimikonhoitoa 9,8 ha ja vuonna 2020 10,9 ha. 
Kustannusarvio 8300 €, 
 
                      Tulot                         Menot 
2017  17960 €                       300€ 
2018                500€ 
2019      4150€  
 
Tornatorin hoitosopimuksen kulut sopimuksen mukaisesti 
 
Tornatorin hoitosopimus Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
kanssa päättyy 31.12.2017  
 
Metsähoitotoimeenpiteet ja talousarvio v. 2019-2021  
 
Tulot arviolta 48000 €, Lastujärvi ja Kurenkangas leimikoiden 
hakkuutulot. 
 
Kurenkankaan ulkoilumetsä hoidetaan niin että alue säilyy 
puistomaisena.  
  
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 

 
37§ Auraustarjouskilpailu  
 

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta pyytää auraustarjousta 
talvikaudelle 2016 (syksy)- 2017 (kevät) ja 2017 (syksy) – 2018 
(kevät) seuraaville alueille: 
 
P. Elian kirkon piha (Kirkkotie 15), Ortodoksisen seurakuntatalon 
koko kiinteistön piha-alueet (Mantsintie 7), Pappilan piha ja tie 
(Kirkkotie 17) ja Pötönkankaan hautausmaan päätieväylä ja 
kappelin ympäröivä piha. 
 
(Liite 2 tarjouspyyntö) 
Tarjouspyyntö on lähetetty seuraaville: Kaltiainen Matti, Teuvo 
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Martiskainen, Petri Volotinen, Aimo Ikonen, Joonas Potkonen, 
Ari Haapalainen ja Seppo Martiskainen. 
 
Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Tarjouksen avattiin 
16.8.2016. Liitteenä 3 tarjousten avauspöytäkirja 
 
ESITYS: Kiinteistölautakunta käsittelee asiaan ja tekee 
tarvittavat päätökset.  
 
PÄÄTÖS: Valittiin yksimielisesti Matti Kaltiaisen tekemä tarjous.  
 

38 § Seurakunnan vuoden 2016 korjaushankkeiden katsaus 
 
   Kiinteistölautakunnan kokous 24.5.2016 19§  
 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016 on päätetty toteuttaa  
seuraavat korjaustyöt ja investoinnit:  
 
1. Pappilan saunan kengitys ja maalaus  
2. Pappilan sisätilojen maalaus  
3. Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien puuosien 
kunnostuksia 
4. Seurakuntatalon keittiön ikkunoiden ja takaoven uusiminen 
5. Seurakuntatalon kaukolämmön lämpövaihtimen uusiminen 
6. Huhuksen tsasounan ulkomaalaus 
 
Seurakuntavaltuuston päätöksen mukaan (9.11.2015 16§)  
Rahoitus investointeja varten on olemassa. Ilomantsin ortodoksinen 
seurakunta hakee myös peruskorjausavustusta kirkollishallitukselta. 
Elian kirkon ja Pappilan osalta seurakunta hakee avustusta ELY-
keskukselta. Seurakunta tiedustelee konservointiavustuksen 
mahdollisuutta EU-hankkeen kautta.  
 
------------- 

  ESITYS: Väliraportti 
 

1. Pappilan saunan kengitys ja maalaus  
 
ESITYS: Oiva Hoskonen esittää asian. 
 
PÄÄTÖS: Sauna on kengitetty suunnitelmaan mukaan. Kiinteistössä 
tuli lisätyötä: Laipiorakenteet uusittu (lomalaudoitus / vaihdetaan 
paneelit). Saunassa on uusittu betonilattia ja koolattu sisäseinät 
panelointia varten.  
 
Kustannusarvio ylittyy n.6000€. Kiinteistölautakunta esittää 
seurakuntaneuvostolle että esittäisi seurakuntavaltuustolle 
lisämääräraha myöntämistä.  
 
2. Pappilan sisätilojen maalaus  
 
ESITYS: Seurakunta keskustelee seurakunnan toiminnan 
siirtämisestä Pappilan tiloissa. Työ toteutuksesta päätetään syksyllä 
2016.  
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PÄÄTÖS: Työ tehdään pappilan muutostöiden yhteydessä.  
 
3. Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien puuosien 
kunnostukset. 
 
Neuvosto kokouksessaan 19.1.2016 9§ päätti että Elian kirkon 
vesikaton maalaus ja katon yläpuolisten kupolien vaurioituneiden 
ulkovuorauspaneeleiden kunnostustyö ja kupolien puuosien 
pintamaalaustyö siirretään vuodelle 2017. 
Elian kirkon investointien osalta tehdään keväällä/kesällä 2016 
tarkempi selvitys ja kuntoarvion päivitys. Kuntoarvion pohjalta 
esitetään seurakuntavaltuustolle investointien aikataulutus ja 
investointisuunnitelma hyväksyttäväksi. 
 
ESITYS: Tiedoksi 
 
PÄÄTÖS: Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien puuosien 
kunnostusurakka siirtyy vuodelle 2017 tai myöhäisempään 
ajankohtaan.   
 
4. Seurakuntatalon keittiön ikkunoiden ja takaoven uusiminen  
 
Kiinteistölautakunta kokouksessaan 1.12.2015 22§ päätti että 
uusitaan vain seurakuntasali takaoven josta pyydetään tarjouksia.  

 
ESITYS: Veli Jeskanen esittelee asian. 
 
PÄÄTÖS: Veli esittelee asian seuraavassa kokouksessa.  
 
5. Seurakuntatalon kaukolämmön lämpövaihtimen uusiminen  
 

  ESITYS: Urakkasopimuksen allekirjoitettiin 22.3.2016.  
Urakan valmistuu 30.6.2016 mennessä. Seurakuntatalon muiden 
liikehuoneiden vuokralaisille ilmoitetaan urakan aikataulusta 30.4.2016 
mennessä.  
 
PÄÄTÖS: Tiedoksi 
 
6. Huhuksen tsasounan ulkomaalaus 
 
ESITYS: Alustavan tiedustelu mukaan työ toteutetaan talkootyönä 
yhteistyössä Martiskaisen sukuseuran kanssa. Sukuseuran edustajien 
kanssa keskustelemme asiasta seurakuntaneuvostossa 31.5.2016. 
Jos sukuseura ei voi osallistua työn tekemisessä, maalaustyö 
siirretään seuraavina vuosina.  
 
PÄÄTÖS: Maalaustyö toteutetaan vain vapaaehtoisvoimin.  
 

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

1. Pappilan saunan kengitys ja maalaus  
 
ESITYS: Oiva Hoskonen esittää asian. 



 5 

PÄÄTÖSESITYS: Kiinteistölautakunta esitti neuvostolle ja 
valtuustolle 6.000€ määräraha lisäämistä saunan urakkatyölle.  
Neuvosto teki esityksen seurakunnanvaltuustolle 6.000€ 
lisämääräraha myöntämisestä 31.5.2016 56§. Valtuusto ei ole 
käsittelyt asiaa.  
 
Kiinteistölautakunta peruu 24.5.2016 19§ tekemä esityksen 
6.000 € lisämääräraha myöntämisestä.  
 
Kiinteistölautakunta esittää seurakuntaneuvostolle että esittäisi 
seurakuntavaltuustolle lisämääräraha 18.000€ myöntämistä. 
Sauna remontin kokonaiskustannus on 28.000€.  
 
Selvitys määrärahan ylittämisestä pappilan sauna urakkatyölle.   
 
Sauna on kengitetty suunnitelmaan mukaan. Kiinteistössä tuli 
lisätyötä: Laipiorakenteet uusittu (lomalaudoitus / vaihdetaan 
paneelit). Saunassa on uusittu betonilattia ja koolattu sisäseinät 
panelointia varten. Selvitys kaikesta työstä liite 4 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 
2. Seurakuntatalon keittiön ikkunoiden ja takaoven uusiminen  
 
Kiinteistölautakunta kokouksessaan 1.12.2015 22§ päätti että 
uusitaan vain seurakuntasali takaoven josta pyydetään 
tarjouksia.  

 
ESITYS: Veli Jeskanen esittelee asian. 
 
PÄÄTÖS: Asia jätettiin pöydälle.  
 
3. Seurakuntatalon kaukolämmön lämpövaihtimen uusiminen  
 
 ESITYS: Urakka valmistui aikataulussa. Pidettiin 
vastaanottotarkastus työmaalla 8.6.2016. Takuuajan 
lopputarkastus pidetään 8.6.2018. Liite 5 loppukatselmuksen 
pöytäkirja 
 
PÄÄTÖS: Asia tiedoksi.  
 

39 § 5-vuotinen investointisuunnitelman päivitys  
 
   ESITYS: Liite 5 

 
Keskustelemme investointisuunnitelmasta, tehdään tarpeelliset 
korjaukset ja esitämme sen seurakuntaneuvostolle ja 
valtuustolle hyväksytettäväksi.  
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PÄÄTÖS: Esitetään investointisuunnitelman 2017-2021 
seurakunnanneuvostolle ja seurakunnanvaltuustolle 
hyväksytettäväksi. 

 
40 § Investoinnit 2017-2019 
    

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 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.  
 
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 
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. Pötönkankaan hautausmaan uuden aidan rakentaminen 
10.000 € 
4. Hattuvaaran tsasounan lattian maalaus 1.500€ 
 
PÄÄTÖS: Esitetään investoinnit ja korjaussuunnitelman 
talousarvio vuosille 2017-2019 seurakunnanneuvostolle ja 
seurakunnanvaltuustolle hyväksytettäväksi. 
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41§ Pappilan muutostöiden tarjouskilpailu 
 

Seurakunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.8.2016 29§  
siirtää seurakunnan toiminnot pappilan tiloihin 1.1.2017 alkaen, 
mikäli Ilomantsin kunta vuokraa nykyiset seurakunnan käytössä 
seurakuntatalon tilat.  
 
Pappilan muutto edellyttää että Pappilassa tehdään tarvittavat 
muutostyöt valtuuston hyväksymä investointisuunnitelma 
mukaan.  
 
ESITYS: Kiinteistölautakunta pyytää seurakunnanneuvostoa 
käynnistämään tarjouskilpailun.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 

 
42§ Ilmoitusasiat  

ASIA 1:  
ASIA 2:  
ASIA 3:  

 
 

43§ Seuraava kokous 
   
   Seuraava kokous ti 15.11.2016 klo 16.00   
 
44§ Kokouksen päättäminen   
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.42 
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
 
_______________________   _______________________ 
Oiva Hoskonen      Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 23.8.2016. 
 
___________________   ________________________ 
Pertti Jeskanen      Johanna Kastinen 
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 24.8.2016. Tämän 
seurakunnan kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 
siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään torstaina 7.9.2016. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
            
             

mailto:kirkollishallitus@ort.fi

