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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018   
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 8.5.2018 klo 16.00-16.36 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17 Ilomantsi 
 
Läsnä   Hoskonen Oiva, pj.  
   Veli Jeskanen 16.20- 

Johanna Kastinen 
Pertti Jeskanen, vpj. 
Pirjo Eronen     
 

Muut    isä Ioannis Lampropoulos 
(läsnäolo peruste) kirkkoherra 
    
   
Poissa    
 
7 § 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: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 
8 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
 

KJ:n 93 mukaan seurakunnanneuvosto valitsee itselleen sihteerin.   
 
ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksen sihteeriksi valittiin Ioannis Lampropoulos. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti 
Jeskanen ja Johanna Kastinen. 
 

9 § Seurakuntakeskus Elian tiilikateen puhdistaminen ja hormien juuripellitysten 
korjaus/uusiminen 
 
   Kiinteistölautakunnan kokous 20.2.2018 3§ 
   ESITYS:  

1. Seurakuntakeskus Elian tiilikateen puhdistaminen ja hormien 
juuripellitysten korjaus/uusiminen  
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ESITYS: Työ kilpailutetaan keväällä 2018. Vastuuhenkilöt Veli 
Jeskanen, Ioannis Lampropoulos. Työ tehdään kesä-syksy 
2018.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksytty. 
 
------- 
ESITYS: Liite 1 tarjousmateriaali 
 
PÄÄTÖS: Työ teetätetään tuntityönä.   

 

10 § Kurenkankaan ulkoilumetsän hoitohanke 
 

Puutavara on korjattu Kurenkankaan ulkoilumetsän alueelta. 
Hakkuutähteiden kuljetus pois hakkuualueelta sähkölinjan 
vierimetsäalueelle on tehty. 

 
Liitteenä 2, mittaustodistukset leimikoista. Kauppoja on kaksi 
koska on kaksi eri metsätilaa vierekkäin. 

 
Yhteensä puuta kertyi 451 m³, ostoarvio 425 m³. 

 
Kauppahinta (ei sisällä arvonlisäveroa) 16385,40 €, ostoarvio 
14472,50 €. 

 
Hakkuutähteiden siirrosta tulee seurakunnan maksettavaksi 
(1000 - 1500 €). Lumien sulettua Tornatorin metsuri käy 
raivaussahan kanssa käsittelemässä taimikkoalueen ja 
siistimässä hakkuualueen. Metsurin kustannus on 500 – 1000 €. 

 
Tornatorin suunnitteluasiantuntija Juha Turunen vieraili hakkuun 
aikana työmaalla kaksi kertaa. Hänen arvio on, että koneiden 
työskentely sujui hyvin ja lopputulos on tässä vaiheessa 
odotetun mukainen. 
 

   ESITYS: Asia tiedoksi.   
 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi.  

 
11 § Stanley security tarjous, paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 
 

Stanley security on tehnyt Ilomantsin ortodoksiselle 
seurakunnalle turvaratkaisutarjouksen (liite 3). Ratkaisuesitys 
perustuu huoltokäynneillä tehtyihin havaintoihin/suosituksiin 
paloilmoitinjärjestelmän uusimisestä.  
 
Vuodelle 2018 ei ole varattu talousarvioon määrärahaa 
paloilmoitinjärjestelmän uusimista varten.  
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ESITYS: Kiinteistölautakunta esittää että seurakuntaneuvosto varaisi 
vuoteen 2019 talousarvioon määrärahan paloilmoitinjärjestelmä 
uusimiseen. Kiinteistölautakunta keskustelee hankinnasta 
kiinteistöpäällikön Matti Ruovisen kanssa. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytty. 
 
12§ Kiinteistöjen arviointi  
 

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan seurakunnat tekevät oma 
kiinteistöpitosuunnitelman. Pitosuunnitelmalla arvioidaan 
seurakunnan keskeisten kiinteistöjen kunto. Suunnitelmasta 
vastaa kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen.  
Arviointi tapahtuu excel-pohjaisella kysymyslomakkeella. 
Keskeisimmillä kiinteistöillä tarkoitetaan kirkkoja ja 
rukoushuoneita sekä sellaisia seurakunnan kiinteistöjä, joilla on 
merkitystä seurakunnan talouteen.  
Kirkollishallitus tarvitsee tiedot kesäkuun loppuun mennessä. 
Tiedosto (.excel) palautetaan täytettynä kiinteistöpäällikkö Matti 
Rouviselle sähköpostilla. 
 
ESITYS: Kiinteistöpitosuunnitelma vastuuhenkilöt ovat 
kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja kanslisti Erja Hokkinen. 
Suunnitelman teko osallistuu tsasounien isännöitsijät ja 
kiinteistölautakunnan jäsenet. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksytty. Kun kiinteistöarviointi valmistuu käydään 
sen läpi kiinteistölautakunnassa.  
   

13§ Ilmoitusasiat    
Ei ole ilmoitus asioita.  
 

14§ Seuraava kokous 
 
  Seuraava kokous ti 21.8.2018 klo 16   
15§ Muut asiat  

1. Keskusteltiin hautausmaan aidan korjauksesta.  
  

16 § Kokouksen päättäminen  
   
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.36.  
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
 
_______________________   _______________________ 
Oiva Hoskonen      Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja      sihteeri 
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Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 8.5.2018. 
 
___________________   ________________________ 
Pertti Jeskanen     Johanna Kastinen 
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 
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 
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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 9.5.2018. Tämän seurakunnan 
kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 23.5.2018. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
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