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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  5/2014   
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 2.12.2014 klo 16.00 – 16.50 

 
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    
 
41 § 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. 
 

 
42 § 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 Pertti 
Jeskanen ja Pirjo Eronen. 
 

 
43 § Seurakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano 

 
  Kiinteistölautakunnan kokous 2.9.2014 33§ 

ESITYS:  

 
Talousarvioon 2015 seuraavasti:  
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1. Pappilan aitan ja saunan kengitys 13.000 € 
2. Elian kirkon sisämaalaus (lattia, seinät, ovet) 67.000 € 
3. Seurakuntatalon käyttövesiputkiston uusiminen 50.000€ 
4. Sonkajan tsasounan harjapuun uusinta 2.500€  
5. Huhuksen tsasounan räystäslaudat, vesikourut ja lumiesteet ja 

rännien aluskaivojen asentaminen 3.500€ (kuntoarvion 
mukaisesti) 

6. Seurakuntatalon hätäpoistumistie- ja turvavalaistusjärjestelmän 
asentaminen 8.000€. 

 
Talousarvioon 2016 seuraavasti:  
 
1. Huhuksen tsasounan ulkomaalaus 15.000€ (kuntoarvion 

mukaisesti) 
2. Seurakuntasalin sisämaalaus 8.000€ 
3. Seurakuntatalon keittiön ja ikkunoiden ja takaoven uusiminen 

6.000€ 
4. Kaukolämmön lämpövaihtimen uusiminen 10.000€ 
5. Pappilan pihalla olevan aitan ja saunan maalaus 10.000€ 
 
Talousarvioon 2017 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon vesikaton maalaus 60.000 € 
2. Elian kirkon ulkomaalaus 2017 80.000 € 
3. Seurakuntatalon kaluston (tuolit ja pöydät) uusiminen 20.000 €  
4. Mutalahden tsasaounan sisämaalaus 2.000€ 

 
PÄÄTÖS: Esitetään investoinnit talousarviovuosille 2015-2017 
seurakuntaneuvostolle jatkovalmisteltavaksi ja valtuustolle 
hyväksytettäväksi. 

----------------------------- 
 
  Neuvoston kokous 16.9.2014 50§ 

PÄÄTÖS: Päätettiin keskustella investoinneista talousarviovuosille 
2015-2017 tarkemmin talousarvion yhteydessä. 

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

ESITYS: 
  Neuvoston kokous 21.10.2014 60§ 

 
PÄÄTÖS: Rahoitusinvestointeja varten on olemassa. Esitetään 
investointeja vuosille 2015 – 2017 valtuustolle hyväksyttäväksi. 
---------------------------- 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin investoinnit esitetyssä muodossa. 
 
---------------------------- 
 
ESITYS: Kokouksessa suunnittelemme tulevan vuoden 
investointien ja korjaustoimenpiteiden toteutumistapa.  

   
Talousarvioon 2015 seuraavasti:  
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1. Pappilan aitan ja saunan kengitys  

 
2. Elian kirkon sisämaalaus (lattia, seinät, ovet) 

 

Museovirastolta pyydetty lausuntoa kyseiseen investointiin. 
 
Liitteet 1 ja 2 sähköpostivaihto 
Liite 3 Tikkurila paints tutkimus v.2002 ja Neuvonta- ja 
väritysosasto Aslak Sarre/pp v.1988   

 

 
3. Seurakuntatalon käyttövesiputkiston uusiminen  

 
LVI-suunnitteluttomista Esko Koponen valmisteli urakan 
työselityksen, tarjousta varten.  
 

4. Sonkajan tsasounan harjapuun uusinta   
 

5. Huhuksen tsasounan räystäslaudat, vesikourut ja lumiesteet 
ja rännien aluskaivojen asentaminen  

 

6. Seurakuntatalon hätäpoistumistie- ja 
turvavalaistusjärjestelmän asentaminen  

 
  PÄÄTÖS: Kokouksessa suunniteltiin tulevan vuoden 

investointien ja korjaustoimenpiteiden toteutumistapa.  
   

Talousarvioon 2015 seuraavasti:  
 

1. Pappilan aitan ja saunan kengitys.  
 
Työ tehdään tuntityönä vuoden 2015 aikana. Hirret on jo 
hankittu ja ne on varastoitu Malahvin sahalle.  

 
2. Elian kirkon sisämaalaus (lattia, seinät, ovet).  

 

Museovirastolta pyydetty lausuntoa kyseiseen investointiin. 
 
Liitteet 1 ja 2 sähköpostivaihto 
Liite 3 Tikkurila paints tutkimus v.2002 ja Neuvonta- ja 
väritysosasto Aslak Sarre/pp v.1988   
 
Elian kirkon sisämaalauksista teetätetään Museoviraston 
suosituksen mukainen ajanmukainen maalaustyö- ja 
värityssuunnitelma. Edellä mainittu suunnitelma on oltava 
valmiina viimeistään 30.4.2015. 
 
3. Seurakuntatalon käyttövesiputkiston uusiminen  
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LVI-suunnittelutoimisto Esko Koponen valmisteli urakan 
työselityksen tarjousta varten.  
 
Käyttövesiputkiston uusimisesta pyydetään tarjoukset.  
 
4. Sonkajan tsasounan harjapuun uusinta   

 
Työ teetätetään tuntityönä. 

 
5. Huhuksen tsasounan räystäslaudat, vesikourut ja 

lumiesteet ja rännien aluskaivojen asentaminen 
  
Työ teetätetään tuntityönä. 

 

6. Seurakuntatalon hätäpoistumistie- ja 
turvavalaistusjärjestelmän asentaminen  

 
Asentaminen kilpailutetaan suunnitelman mukaisesti.  

 

44 § Seurakuntatalon pelastussuunnitelma 
    

Seurakuntatalon pelastussuunnitelma valmistettiin yhteistyössä 
palomestarin kanssa Ville Leinosen. Pelastussuunnitelmaan 
sisältyy myös Postin ja Kägöne:n tilojen suunnitelmat.  
 
Liite 4 
 
ESITYS: Kiinteistölautakunta esittää pelastussuunnitelman 
hyväksyttäväksi seurakuntaneuvostolle. 
 
PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta esittää pelastussuunnitelman 
hyväksyttäväksi seurakuntaneuvostolle. 
 
 

45 § Ilmoitusasiat  
ASIA 1: Seurakuntavaltuusto kokouksessa 10.11.2014 päätti 
toteuttaa metsähoitosuunnitelman ehdotukset 
kiinteistölautakunnan esityksen mukaan 2.9.2014 31§   
ASIA 2: Seurakuntaneuvosto järjesti kaksi 
tarjouskilpailukierrosta seurakunta kohteiden auraamisesta. 
Neuvosto kokouksessaan 18.11.2014 79 § päätti hyväksyä Leo 
Kareisen jättämä tarjous.   

 ASIA 3: Seurakuntatalon vesivahingosta on tullut 
vakuutusyhtiön päätös. Seurankunta maksaa omavastuun, 
lopun vahingon korvaa vakuutusyhtiö. Päätös on liitteenä 5. 

 
46 § Muut asiat Tornatorin Patikkasalo leimikon puunkorjuu Papinvaaran 

metsätielle; käyttöoikeussopimus. Sopimus hyväksyttiin. 
 

47 § Seuraava kokous   
   Seuraava kokous ti 3.2.2015 klo 16 



 5 

   
48 § Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50. 
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
_______________________   _______________________ 
Oiva Hoskonen      Eija Laitila 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 2.12.2014. 
 
___________________   ________________________ 
Pertti Jeskanen     Pirjo Eronen 
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 
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 
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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 keskiviikko 3.12.2014. Tämän seurakunnan 
kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 17.12.2014. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
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