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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  1/2015  
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 3.2.2015 klo 16.00 

 
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    
 
1 § 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. 
 

 
2 § 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 Pirjo Eronen 
ja Pertti Jeskanen. 
 

 
3 § Tarjouspyyntö seurakuntatalon käyttövesiputkiston uusimisesta 

 

ESITYS:  
Tiedoksi tarjouspyyntö Liite 1.  
Lähetimme tarjouspyyntöjä 7 kpl. Se on lähetetty seuraaville 
urakoitsijoille: 
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LVI Putki-Karjala Oy 
Putkiasennus Pimperi Oy 
LVI Myller Oy 
LVI Jomutek Oy 
Joensuun MT-Lvi Oy 
Putkiasennus Sulo Räty Oy 
Caverion Suomi Oy 
 
Tarjousten jättämispäivä oli 30.1.2015. Avataan tarjoukset 
kokouksessa. Tehdään tarjousten avaamispöytäkirja ja 
päätetään urakan etenemisestä. 
 
ESITYS: Tarjousten jättöaikaan mennessä saapui kaksi 
tarjousta. Tarjoukset avattiin 3.2.2015 klo 16.00. 
Avaustilaisuudessa todettiin, että tarjoukset ylittävät varatut 
määrärahat.  
 
Kiinteistölautakunta esittää seurakuntaneuvostolle, että se 
esittäisi seurakuntavaltuustolle määrärahalisäystä 
käyttövesiputkiston urakkaan.  
 
Kiinteistölautakunta kokoontuu käsittelemään asiaa seuraavan 
kerran huhtikuussa.  
 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
4 § Elian kirkon sisämaalaus 

 
ESITYS:  
 

Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 2.12.2014 43§ että 
Elian kirkon sisämaalauksista teetätetään Museoviraston 
suosituksen mukainen ajanmukainen maalaustyö- ja 
värityssuunnitelma. Edellä mainittu suunnitelma on oltava 
valmiina viimeistään 30.4.2015. 
 
Kirkkoherra oli asiasta yhteydessä konservointilaitoksen 
työntekijän Riikka Köngäksen. Riikka Köngäs ohjasi 
keskustelemaan konservaattorin Auli Martiskaiselle. 
Martiskainen Auli, kertoi tutkimuksesta joka valmistui vuonna 
1988 ja tekivät Laura Jetsu, Auli Martiskainen ja isä Paul de 
Hesse. Tutkimuksen paperit ehkä ovat konservointi laitoksessa. 
 
Kirkkoherra oli yhteydessä Laura Jetsun kanssa. Kirkkoherra 
pyysi Lauta Jetsun apua selvittelemään ja valmistelemaan uutta 
tutkimusta tämä remontin vuoksi. Tietoja on pyydetty myös isä 
Johannes Karhusaarelta. 
Rakennusliike Karjalan Rakentajat on tehnyt teknisen 
korjaussuunnitelman, joka on liitteenä 2. Korjaustyösuunnitelma 
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on tehty yhteistyössä Juhani Virneksen kanssa. Laura Jetsu 
valmisteli selvityksen ja oli yhteydessä museoviraston kanssa.   
 
Laura Jetsu ilmoitti museovirastolle että kyseessä on siis kirkon 
sisätilojen osittainen korjausmaalaus, jossa kunnostetaan ja 
maalataan vahingoittuneita kohtia entisiä värisävyjä käyttäen. 
Koko seinän korkeudelta maalausta ei ole tarkoitus tehdä, koska 
yläosassa ei ole sille tarvetta. Korjaus ei millään tavalla 
olennaisesti (Ort § 116) muuta kirkon sisätilan näkymää eikä 
rakenteita, ja työsuunnitelman mukaisesti siinä käytetään 
samoja Uula-tuotteen maaleja, joilla seinät on maalattu 
aiemminkin. Seurakunnalla on työhön varattu määräraha, joka 
on mitoitettu tämän suunnitelman mukaisesti. 
 
Museovirasto ei hyväksynyt Vilho Vänskän 27.1.2015 päivätty 
kirkon sisätilojen korjausmaalauksen työsuunnitelman. 
Museovirasto vaati edelleen ajanmukainen maalaustyö- ja 
värityssuunnitelman. Suunnitelma tulisi teettää alan 
ammattilaisella (restauroija/konservoija/arkkitehti) ja tutkia 
mahdollisuudet värityshistorian selvittämiseen eli voisiko jostain 
löytyä vielä aikaisempia maalikerroksia tai muita dokumentteja. 
Museoviraston mukaan vaikka värit oletettavasti pysyvätkin 
samoina olisi värimallien hyvä olla aina mukana suunnitelmassa. 
Lisäksi rajatuille alueille tulisi jättää malliksi vanhaa maalia. 
Ennen maalausta tulee asiantuntijan määritellä ja hyväksyä 
lopullinen värisävy koemaalausten avulla. 
 
Kirkkoherra keskustelee asiasta myös isä Paul de Hessen 
kanssa. 
 
Kiinteistölautakunta kokouksessa 3.2. keskustelee seuraavista 
- tutkimuksen kustannus. 
- kustannusvaikutus koko projektille ja vuodelle 2015 varatuille 
määrärahoille 
- tutkimuksen sisältö (voisi harkita sisällyttää siihen myös 
tutkimus ulkopinnoista ja katosta.) 
 
Työsuunnitelma on liitteenä. 
 
PÄÄTÖS: 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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8§ Ilmoitusasiat  
ASIA 1: Laatikaisen ja Kokonniemen välinen pistoaita on 
poistettu. 
 
ASIA 2: Seurakuntatalon hätäpoistumisteiden valojen ja 
hätävalaistuksen toteutus. 
 

 
9§ Muut asiat Ei muita asioita. 

 
10§ Seuraava kokous 
   
   Seuraava kokous ti 14.4.2015 klo 16.00   
 
11§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
_______________________   _______________________ 
Oiva Hoskonen      Eija Laitila 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 3.2.2015. 
 
___________________   ________________________ 
Pirjo Eronen     Pertti 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 
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- 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 keskiviikko 4.2.2015. Tämän seurakunnan 
kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 8.2.2015. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
            
 

mailto:kirkollishallitus@ort.fi
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