
 1 

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017   
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 31.1.2017 klo 16-17.26 
 
Paikka  Seurakuntakeskus, (ent. Pappila), Kirkkotie 17 Ilomantsi 
 
Läsnä   Hoskonen Oiva, pj (puhelimella läsnä) 16-16.27 
   Veli Jeskanen,  

Pertti Jeskanen, vpj. (pj.)  
Pirjo Eronen  

 
Muut    isä Ioannis Lampropoulos 
(läsnäolo peruste) kirkkoherra 

Juha Turunen (Tornator Oy, Suunnitteluasiantuntija, 
metsätalous) 16-16.55 
Antti Narmala (Valamon konservointilaitoksen johtava 
konservaattori) 17-17.25 
Marjaana Laatikainen Elian kirkon pääisännöitsijä 17-17.25 

 
Poissa  Johanna Kastinen   
 
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 

 
ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 
PÄÄTÖS: Puheenjohtajana tässä kokouksessa toimi vpj. Pertti 
Jeskanen koska varsinainen puheenjohtaja Oiva Hoskonen on 
läsnä kokouksessa puhelimitse. Puheenjohtaja totesi kokouksen 
avatuksi ja laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Juha 
Turusella, Antti Narmalalla ja Marjaana Laatikaisella on läsnä- ja 
puheoikeus kokouksessa. Peruste: asiatuntijan ominaisuudessa. 
Hyväksyttiin työjärjestyksen.  
 

2 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
 

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksen sihteeriksi valittiin Ioannis Lampropoulos. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veli 
Jeskanen ja Pirjo Eronen. 
 

 
3 § Kurenkankaan ulkoilumetsän hoidon hankesuunnitelma 
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Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kiinteistölautakunta suoritti 
katselmuksen kohdealueella 15.11 ja katselmuksen 
seurauksena suunnitteluasiantuntija Juha Turunen (Tornator 
Oy) sai toimeksiannon liitteenä 1 olevan hoitosuunnitelman 
laadinnasta. Ennen varsinaisia hoitotoimenpiteitä 
metsänomistajalla on tarkoitus tiedottaa suunnittelun 
käynnistymisestä paikallislehdessä ja kuulla asiasta 
kiinnostuneiden ihmisten palautteet ja ottaa huomioon ne 
toimenpiteiden suunnittelussa. Varsinainen toteutus, mikäli 
siihen päädytään, on aikeissa toteuttaa vuoden 2018 aikana. 
 
ESITYS: Kiinteistölautakunta kuulee Juha Turusta, keskustelee 
suunnitelmasta ja tekee tarvittavan päätöksen.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Kurenkankaan ulkoilumetsän 
hoitosuunnitelma.  
 
Hoitotoimenpiteistä tiedotetaan Pogostan Sanomissa.  
 
Kurenkankaan ulkoilumetsän hoidon hankkeen toimenpiteet 
suunnitelman mukana ovat seuraavat:  
- Hankkeesta tiedottaminen 2/2017 
- Palautteen kokoaminen ja sen huomioiminen suunnitelmaan 

2-8/2017 
- Poistettavien puiden leimaaminen ja leimauksen 

hyväskyminen 8-10/2017 
- 11-12/2017 puunkaupan solminen 
- 3-4/2018 puunkorjuu 
- 5 – 8/2020 taimiston hoito ja raivaussahatyöt puustoisilla 

kuvioilla 
- 9-11/2020 loppukatselmus 
 
Suunnitelman vastuuhenkilöt ovat kiinteistölautakunnan jäsen 
Pertti Jeskanen ja metsäsuunnittelija Juha Turunen, Tornator 
oy. 
  
Kiinteistölautakunta lähettää Kurenkankaan ulkoilumetsän 
hoidon hankesuunnitelman tiedoksi seurakunnanneuvostolle.  
 

4 § Profeetta Elian kirkon väritutkimus 
 

Kiinteistölautakunnan kokous 3.2.2015 4§ 
 
Kiinteistölautakunta päätti, että  
1. vuoden 2015 aikana teetätetään Museoviraston antaman 
ohjeistuksen mukainen työsuunnitelma, joka teetätetään Elian kirkon 
sisämaalauksista että ulkomaalauksista ja kattomaalauksista,  
2. Elian kirkon mahdollisten maalausten toteutuksesta päätetään 
työsuunnitelman valmistuttua. 
 
--------------- 
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   Kiinteistölautakunnan kokous 1.9.2015 18§ 
 

Kiinteistölautakunta päätti hylätä Rakennuskonservointi 
Mestarinpuolikas tarjouksen. Perusteluna on se, että tarjous on liian 
kallis. Se ylittää talousarvioon varatun määrärahan. Hankinta tullaan 
kilpailuttamaan uudelleen. 
 
--------- 

    
   Kiinteistölautakunnan kokous 6.7.2016 29§  
 

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta tilasi Valamon 
konservointilaitokselta Elian kirkon tarvittavat lähtöselvitykset; 
(vauriokartoitus, dokumentointi ja korjaus-/värityshistoria väritutkimus 
ja värityssuunnitelma). Työn kustannusarvio on 5.000€.  
 
Kesäkuussa 2016 valmistui alustava väritutkimus. Liite 2 
 
Valamon Konservointilaitos jatkaa lähtöselvitysten tekeminen syksyllä 
2016.  
 
ESITYS: Asia tiedoksi 
 
------------------- 

   
Valamon konservointilaitoksen johtava konservaattori Antti 
Narmala kertoo Elian kirkon maalausprosessista ja 
väritutkimuksesta 
 
PÄÄTÖS: Kuultiin Antti Narmala ja keskusteltiin Elian kirkon 
maalauksesta.  

 
5 § Pappilan sähkölaitteiston varmennustarkastus  
 

ESITYS: Liite 2. Töiden aikataulutus ja määräraha. Havaitut 
puuteet korjataan 2017-2018 aikana. 

 
PÄÄTÖS: Pyydetään kustannusarvio ja toteutetaan kuluvana 
vuonna määrärahan puitteessa. 

 
6 § Seurakuntatalon sähkölaitteiston määräaikaistarkastus 
    

  ESITYS: Liite 3.Töiden aikataulutus ja määräraha. Havaitut 
puuteet korjataan 2017-2018 aikana.  

    
PÄÄTÖS: Pyydetään kustannusarvio. Varataan tarvittava 
määräraha vuodelle 2018.  

 
7 § Ilmoitusasiat  
 1. Asia: Pappilan työmaan kokousten pöytäkirjat. Liite 4 
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 2. Asia: Ilomantsin kunnan rakennusvalvonnan 
katselmuspöytäkirja. Liite 5   

 3. Asia: Metsähoitosopimus 2018-2023 on allekirjoitettu.  
 
8 § Muut asiat 

1. Seurakuntatalon liesiuunin myynti 
 
Seurakunta myy seurakuntatalon vanhan liesiuunin 
Savotakahvila Möhkön Mantalle 200 €.  

 
9 § Seuraava kokous 
 
  Seuraavat kokous 30.5.2017 klo 16.00 
  
10 § Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26.  
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
 
_______________________   _______________________ 
Pertti Jeskanen      Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 31.1.2017. 
 
___________________   ________________________ 
Veli Jeskainen     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. 
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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 1.2.2017. Tämän seurakunnan 
kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 14.2.2017. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 

mailto:kirkollishallitus@ort.fi
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