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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA  4/2014   
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 2.9.2014 klo 16.00- 

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

Pirjo Eronen  
 
Muut    isä Ioannis Lampropoulos 
(läsnäolo peruste) kirkkoherra 
   Juha Turunen, Tornator oy 
   
Poissa   Eija Laitila 
   Pertti Jeskanen   
 
29 § 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. 
 

30 § 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 Pirjo Eronen 
ja Veli Jeskanen. 
 

31§ Metsähoitotöiden suunnitelman esitys 
    

Tornator oy:n metsähoitoesimies Juha Turunen, kirkkoherra 
Ioannis Lampropoulos ja kiinteistölautakunnan jäsen ja 
seurakunnan metsistä vastuuhenkilö Pertti Jeskanen tapaavat 
to 28.8 ja valmistelevat asian. 
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ESITYS: Tornator oy:n metsähoitoesimies Juha Turunen 
esittelee kiinteistölautakunnalle seuraavien vuosien tarvittavat 
metsähoitotyöt.  
 
Kiinteistölautakunta keskustelee asiasta ja tekee tarvittavat 
esitykset talousarviolle 2015-2017.  
 
Juha Turusen esitys Liite 1. 
 
PÄÄTÖS:  
 
Kolmivuotisessa talousarviossa 2015-2017 esitettään  
seuraavat toimenpiteet:  
 

  - 2015 vuodelle ehdotettu maastotarkastuksen perusteella 
taimikonhoitoa 15 ha ja nuoren metsän kunnostusta 1,7 ha. 
Kustannusarvio n. 5000 €. 

   
  - Vuoden 2016 menoissa Välivaaran uudistamiskulut. 
   
  - Vuonna 2017 tarpeen tehdä Papinvaaran metsäautotiellä 

lanaus ja vesakonniitto. Kustannusarvio 300 €. 
 
                                      Tulot                          Menot 
  2015                        38000 (15000 Papinvaara,talvi)  5000 
  2016                        16000                         3000 
  2017                        16000                   300 
 
  - Tornatorin hoitosopimuksen kulut sopimuksen mukaisesti. 
    
32 § Seurakunnan vuoden 2014 korjaushankkeiden katsaus 
    
   ESITYS: 
 

a. Pappilan pesutilojen ja saunan remontti  
 
Työ valmistunut toukokuussa 2014. Työ toteuttanut Karjalan 
rakentajat. Investointi kustannus 9 049,65€. Urakan 
ulkopuoliset töiden kustannus 1249,65€. Urakan takuuajan 
vakuus 5% urakkahinnasta, 390€. Takuu umpeutuu 
20.8.2016  
 

b. Pappilan navetan maalaus 
Työ valmistunut kesäkuussa 2014. Työ toteuttanut Karjalan 
rakentajat. Investointi kustannus 11822€. Urakan 
ulkopuoliset töiden kustannus 160€. Urakan takuuajan 
vakuus 2% urakkahinnasta, 238€. Takuu umpeutuu 
1.10.2016  
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c. Huhuksen tsasounan räystäslaudat, vesikourut, puucee ja 
rännien aluskaivojen asentaminen.  
 
Puucee on tehty Kaskella. Kustannus 932€.  
Huhuksen tsasounan räystäslaudat, vesikourut, ja rännien 
aluskaivojen asentaminen siirretään tehtäväksi 2015.  
 
Vuonna 2015 päivitetään rakennuksen kuntoarvio.  

 
d. Seurakuntatalo, Ilomantsi pohjois-seinän rännin uusiminen  

 
Toteutuu syystalvella 2013-2014. 
  

e. Pitkospuiden rakentamista Kokoniemeen kalmistoon 
 
Työ on osittain valmiina. Projekti on hoidettu talkoovoimin. 
Projektin vetäjä Jorma Savinainen. Projekti jatkuu.  
 

f. Hattuvaaran tsasouna pärekaton uusiminen, ristin tyvipuun 
osittainen uusiminen kupolin sisältä. kupolin luukkujen 
uusiminen 

 

Pärekato ei ole uusittu kokonaisuudessa koska on ollut 
arvioinnin mukaan hyvässä kunnossa. Vaihdettiin rikki 
mennet päreet, kupoli juuri on tiivistetty. Kupolin luukuissa on 
asennettu peltiä joka estää vesien ja lumen tulo kupolissa. 
Työ suorittivat talkootyönä Teuvo Matfeinen, Pekka 
Jeskanen ja Yrjö Karhapää     
  

g. Pötönkankaan hautausmaan aidan ja roskakatoksen 
rakentaminen sekä puuceen kunnostus  
 
Syksyllä 2014 valmistuu hautausmaan roskakatoksen 
rakentaminen.   
 
Oiva Hoskonen asentaa roskakatokset.  
 

h. Pappilan aitan ja saunan kengitys 
 

Syksyllä 2014 aloitetaan korjaustyö hankkimalla tarvittava 
hirsimateriaali.  

   
  PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti. 
 
 
33 § Investointisuunnitelman päivitys  
 
   ESITYS: Liite 2 
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Keskustelemme investointisuunnitelmasta, tehdään tarpeelliset 
korjaukset ja esitämme sen seurakuntaneuvostolle ja 
valtuustolle hyväksytettäväksi.  
 
PÄÄTÖS: Esitetään investointisuunnitelma vuosille 2015-2019 
seurakuntaneuvostolle jatkovalmisteltavaksi ja valtuustolle 
hyväksytettäväksi. 

 
 
34 § Investoinnit 2015-2017 
    

ESITYS:  
 
Talousarvion 2015 seuraavasti:  
 
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) 

 
Talousarvion 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€ 
 
Talousarvion 2017 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon vesikaton maalaus 60.000 € 
2. Elian kirkon ulkomaalaus 2017 80.000 € 
3. Pappilan aitan ja saunan maalaus 7.000 € 
4. Seurakuntatalon kaluston (tuolit ja pöydät) uusiminen 20.000 

€  
 

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

 
 
35§ Seurakuntasalin keittiön vesivahinko 
    

 Heinäkuun 11. päivä seurakuntasalin keittiössä tapahtui 
vesivahinko. Liitteenä 2 vahinkoraportti. 
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 Lähi-Tapiola korvaa tapahtuma aiheuttamat kulut. Omavastuu 

500 euroa. Korjauksen toimenpiteet suorittaa rakennusliike 
Karjalanrakentajat. 

 
  PÄÄTÖS: Tiedoksi seurakuntaneuvostolle ja valtuustolle 

 
 
36 § Ilkivalta seurakuntatalo, postin tiloissa.  
 

Itellan Ilomantsin jakelutoimipaikan ikkunat oli rikottu sunnuntain 
16-17.8 vastaisena yönä. Ikkunoista toinen oli isketty rikki sisään 
asti, toisesta ikkunasta oli rikottu ulompi lasi. Mitään Itellan 
omaisuutta ei ole anastettu. 
 
Poliisitutkinta on menossa. Vakuutusyhtiölle tehdään 
vahinkoilmoitus. 
 
Kesä 2014 on ollut hyvin rauhaton seurakuntatalon takapihalla. 
Roskaaminen ja asiaton liikkuminen kiinteistön takapihalla ovat 
yleistyneet, erityisesti viikonloppuisin.  
  
ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee mahdollisista 
turvatoimista ja tekee tarvittavat esitykset 
seurakuntaneuvostolle. 
 
PÄÄTÖS: Pyydetään tarjousta kameran asentamisesta 
seurakuntatalon takapihan puolelle.  
 

37§ Ilmoitusasiat  
ASIA 1: SEURAKUNNAN TOIMINNAN ARVIOINTI 
ke 8.10.14 klo 18 ort. seurakuntasalilla. Seurakuntailta alkaa 
ehtoopalveluksella klo 17.30. 
Mitä TOIVEITA/PYYNTÖJÄ sinulla on koskien seurakunnan 
toiminnan KEHITTÄMISTÄ? Mitä RISKEJÄ/UHKAKUVIA näet 
seurakunnan arkipäivän elämässä? MIKÄ EI mielestäsi TOIMI? 
Keskusteluilta seurakunnan toiminnasta. Tule pohtimaan 
yhdessä seurakunnan toimintaa ja toiminnan mahdollisuuksia, ja 
vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Tervetuloa mukaan! 
 
 
ASIA 2: Lokakuun 18.-19.10 KP Arkkipiispa Leo seurueineen 
suorittavat Ilomantsissa seurakunnan tarkastuksen. 
Seurakuntatarkastus kirkkojärjestyksen mukaan suoritetaan joka 
viides vuosi. Seurakunnantarkastuksen tarkoituksena on edistää 
seurakunnan hengellistä elämää, kristillistä kasvatusta sekä 
hallinnollista ja taloudellista kehitystä. 
 
Arkkipiispa tapaa luottamushenkilöt 18.10 klo 10 
seurakuntasalolla.  
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38§ Muut asiat 
 

Seurakuntatalon hätäpoistumistie- ja 
turvavalaistusjärjestelmästän asentaminen 
 
Työ toteutuu vuonna 2015. Esitetään seurakuntaneuvostolle ja 
valtuustolle talousarvioon määrärahan varaamista 8.000€. 
 

39§ Seuraava kokous 
   
   Seuraava kokous ti 2.12.2014 klo 16.00   
 
40§ Kokouksen päättäminen 
            
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.31. 
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
_______________________   _______________________ 
Oiva Hoskonen      Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 3.9.2014 
 
___________________   ________________________ 
Pirjo Eronen     Veli Jeskanen 
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 
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- 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 keskiviikko 3.9.2014. Tämän seurakunnan 
kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 17.9.2014. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
            

mailto:kirkollishallitus@ort.fi

