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ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  2/2020   
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 
 
Kiinteistölautakunnan kokous 
 
Aika   tiistai 8.9.2020 klo 16.30 
 
Paikka  Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17 Ilomantsi 
 
Läsnä   Pertti Jeskanen, pj. 

Veli Jeskanen  
Pirjo Eronen 
Harri Kastinen vpj. (Teams) 
   
 

Muut    isä Ioannis Lampropoulos 
(läsnäolo peruste) kirkkoherra 
   Henna Honkanen (Tornator) 

Joensuun kiinteistölautakunta: Merja Kuukkanen pj., Rauno 
Lasanen, Tarja Pukkala, kirkkoherra Tuomas Järvelin,  
Markku Pajarinen (Teams), seurakuntamestari Roope Nieminen 

 
Poissa   Johanna Kastinen 
   Minna Hurri 
   Hannu Jehkonen 
 
17 § 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. Kokoukseen osallistuvat Joensuun 
ortodoksisen kiinteistölautakunnan jäsenet Merja Kuukkanen pj., 
Rauno Lasanen, Minna Hurri, Markku Pajarinen, Tarja Kukkala, 
Hannu Jehkonen. Kokoukseen osallistuu myös kirkkoherra 
Tuomas Järvelin, seurakuntamestari Roope Nieminen ja Henna 
Honkanen. Joensuun ortodoksisen kiinteistölautakunnan 
jäsenillä, Joensuun kirkkoherralla ja seurakuntamestarilla ja 
Henna Honkasella on tässä 
seurakunnankiinteistölautakunnassa läsnäolo ja puheoikeus. 
Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 

 
18 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
 

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

 
19 § Ilomantsin ort. srk. FSC Metsänhoidon sertifikaatti, Pertti Jeskasen aloite 
 

Kiinteistölautakunnan kokous 18.2.2020 12§ 
 
Pertti Jeskanen teki aloitteen että Ilomantsin seurakunnan metsiin 
haetaan FSC metsähoidon sertifikaatti.  
 
FSC Metsänhoidon sertifikaatteja myöntävät FSC:n akkreditoimat 
sertifiointiorganisaatiot. Riippumaton sertifiointiorganisaatio arvioi, 
hoidetaanko metsää FSC:n sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten 
kriteerien mukaan. Sertifiointi on vapaaehtoista. 
 
ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee aloitteesta ja päättää jatko-
toimenpiteistä.  
 
PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta hyväksyy aloitteen ja esittää 
päätettäväksi seurakunnanneuvostolle. 
 
---------------- 
 
Seurakunnanneuvoston kokous 17.3.2020 24§ 
 
FSC-Metsänhoidon sertifikaatin vaatimukset: Metsätilan pinta-ala 
vähintään 50ha tai hakkumahdollisuudet 200m3/v seuraavalla 
viisivuotiskaudella. Metsäsuunnitelma tai metsävaratiedot ovat 
saatavilla sähköisessä muodossa. Metsäkeskuksen metsään.fi -tiedot 
riittävät FSC-metsäsuunnitelman pohjaksi.  
 
Stora Enso Metsän FSC-ryhmän jäsenyys on ilmaista vähintään 
vuoden 2023 loppuun asti. Tämän jälkeen perittävistä liittymis- ja 
vuosimaksuista päätetään myöhemmin.   
 
Liite 2: FSC Metsänhoidon sertifikaatti-esite 
 
ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee asiasta ja tekee 
tarvittavat päätökset 
 
PÄÄTÖS: Valtuutetaan Pertti Jeskanen valmistelemaan asia.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Pertti Jeskanen 

 
------------  
ESITYS:  
Kiinteistölautakunnan jäsen Pertti Jeskanen valmisteli 
seurakunnanneuvoston päätöksen mukaan FSC-sertifikaatin 
hakemista. 
Ilomantsin ortodoksinen seurakunnan metsätilojen 
kokonaispinta-ala on 256,4 ha. Metsämaan pinta-ala on 191,28 
ha.  
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Metsätalouden ulkopuolelle tulee määritellä 5% sertifioitavan 
alueen metsämaasta. Tiukasti suojeltava. 
Lisäksi osa metsien pinta-alasta määritellään 
ympäristötavoitteella kasvatettaviksi alueiksi. Yhteensä 10% 
metsäpinta-alasta.  
Seurakunnan metsämaassa tämä tarkoittaa metsäpinta-ala 
19,3ha, joka on Pötönkankaan hautausmaan ympärillä ja 
Lastujärven, Protola ja Niemelän tiloillalla (Liite 1).  
 
Seurakunnan osalta tämä tarkoittaa, että metsätalouden 
ulkopuolelle jäävä aluetta on 12,7ha ja ympäristötavoitteella 
kasvatettaviksi alueiksi 6,6 ha (jatkuvan kasvatuksen kohteet 
esim. hautausmaan ympäristö).  
 
PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, 
että Ilomantsin ortodoksinen seurakunta liittyy FSC – ohjelmaan.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Ilomantsin seurakunnanneuvosto 

 
20 § Joensuun ort. srk:n FSC Metsänhoidon sertifikaatti 
 

Joensuun ortodoksinen seurakunnan metsätilojen 
kokonaispinta-ala on 82,6 ha. Metsämaan pinta-ala on 51,2 ha.  
Metsätalouden ulkopuolelle tulee määritellä 5% sertifioitavan 
alueen metsämaasta. Tiukasti suojeltava. 
Lisäksi osa metsien pinta-alasta määritellään 
ympäristötavoitteella kasvatettaviksi alueiksi. Yhteensä 10% 
metsäpinta-alasta.  
 
Seurakunnan osalta tämä tarkoittaa, että metsätalouden 
ulkopuolelle jäävä aluetta on n. 3ha ja ympäristötavoitteella 
kasvatettaviksi alueiksi n. 2 ha. 
 
FSC-sertifikaatilla seurakunta osallistuu ympäristösuojelussa 
(eettiset arvot). 
Taloudellisesti edut: parempaan puun hinta puukaupoissa. 
Puukauppa on sujuvampaa. Stora Enso hoitaa ryhmän 
hallinnoinnin metsäomistajan puolesta. 
 
ESITYS: Joensuun kiinteistölautakunta keskustelee FSC- 
liittymisestä.  
  
PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, 
että Ilomantsin ortodoksinen seurakunta liittyy FSC – ohjelmaan. 
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 

   Joensuun seurakuntaneuvosto 
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21 § Ilomantsin ja Joensuun seurakuntien metsähoitotöiden suunnitelman esitys 
    

ESITYS: Tornator oy:n metsähoito suunnitteluasiatuntija Henna 
Honkanen raportoi kiinteistölautakunnalle (liite 2) vuoden 2020 
metsätöiden tilanteestä ja esittelee seuraavien vuosien 
tarvittavat metsähoitotyöt ja vuosien 2020-2023 metsähoitokulut 
ja -tulot. 
 
Vuonna 2020:  
- Kokonniemen kalmiston raivaus toteutettiin elokuussa 2020. 
 
- Taimikonhoito Lähesuo-tilalla yht. 10,9ha. Taimikonhoidon 

toteuttajana Metsätyö T.Koponen Oy vuonna 2019 tehdyn 
kilpailutuskierroksen perusteella. Taimikonhoitotyön kulut 
(sis. alv. 24%) v. 2020 tarjouksen mukaisesti 5676,72€. 

 
- Maanmuokkaus kaivinkoneella Lastujärvi-tilalla kesällä 2020. 

 

- Syksyn 2020 puunmyyntimäärä v. 2020 1582,63m3. 
 
v. 2021 Menot: 5500 € ( ennakkoraivaus, maanmuokkaus, 
istutus, tien lanaus ja niitto ) 
 
v. 2022 
Menot: 3000 € ( varhaishoito, taimikonhoito, ennakkoraivaus ) 
Tulot: 18540 € 
 
v. 2023 
Menot: 700 € ( kylvö, maanmuokkaus ) 
Tulot: 33850 €           
 
PÄÄTÖS: Lisätään talousarvioon vv. 2021 – 2022 esityksen 
mukaisesti.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Seurakunnanvaltuusto 

 
22 § Ilomantsin seurakunnan vuoden 2020 korjaushankkeiden katsaus 
    
   Kiinteistölautakunnan kokous 12.11.2020 42§ 
   Kiinteistölautakunnan kokous 27.8.2019 35§ 

ESITYS:  
Talousarvion 2020 seuraavasti:  
 
1. Seurakuntakeskus Elian pelastustien kunnostus 3000€ 
2. Seurakuntakeskus Elian sisäkäynnit portaiden kunnostus 

1000€ 
3. Hattuvaaran tsasounan lattian maalaus 1.000€ 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitystä seuraavilla lisäyksillä.  
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Hattuvaaran hautausmaan aidan rakentamista 1000€. Selvitetään 
Pötönkankaan hautausmaan uuden metalliaidan kustannusarvio.  
 
------------ 

   
Seurakunnanvaltuuston kokouksessaan 10.11.2019 § käsitteli ja 
hyväksyi toimintasuutalousarvion 2020.  
 
Vuonna 2020 seurakunta investoi Hattuvaaran tsasounaan (pärekaton 
uusiminen).  
Vuoden 2020 ja 2021 huoltokorjaukset Seurakuntakeskus Eliassa, 
Hattuvaaran tsasounassa sekä Pötönkankaan, Hattuvaaran ja 
Kokoniemen hautausmailla nostavat suunnitteluvuosien alijäämää. 
 
Ilomantsin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan suunniteltuja investointeja. 
Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet 
kiinteistömyynneistä. Hattuvaaran pärekattouusimiseen osalta 
seurakunta käyttää tsasounan kertyneet varat ja hakee avustusta 
myös ortodoksiselta kirkollishallitukselta ja etsii muita rahoituskanavia. 
 
--------------- 
 
1. Hattuvaaran pärekato uusiminen 

 
ESITYS: Hattuvaaran pärekato uusimisesta on pyydetty lausunto 
museovirastolta.  Lausunto liitteenä 1. Työ kilpailutetaan. ESITYS: 
Työ kilpailutetaan. Vastuuhenkilöt Ioannis Lampropoulos, Oiva 
Hoskonen ja Veli Jeskanen. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 

2. Seurakuntakeskus Elian pelastustien kunnostus 
 
ESITYS: Työ kilpailutetaan. Vastuuhenkilöt Ioannis Lampropoulos 
ja Veli Jeskanen.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty lisäyksellä että kunnostetaan 
ajoväylän nurmikko-osuus eikä rakenneta varsinaista tietä.    
 

3. Seurakuntakeskus Elian sisäkäynnit portaiden kunnostus 
 
ESITYS: Työ tehdään tuntityönä. Vastuuhenkilö Ioannis 
Lampropoulos. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.  
 

4. Hattuvaaran tsasounan lattian maalaus 
 
ESITYS: Työ tehdään talkootyönä. Vastuuhenkilöt Ioannis 
Lampropoulos, Oiva Hoskonen ja Veli Jeskanen. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. 
 

5.  Pötönkankaan hautausmaan uuden metalliaidan rakentaminen 
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ESITYS: Työ kilpailutetaan. Vastuuhenkilöt Ioannis Lampropoulos 
ja Veli Jeskanen.  
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.  
 
----------------- 

 
   ESITYS:  

1. Pötönkankaan hautausmaan uuden metalliaidan 
rakentaminen 

 
Kiinteistölautakunnan kokous kokouksessa 18.2.2020 5§ päätti 
valita Pötönkankaan hautausmaan aidan urakoitsijaksi Saher 
Aidat oy. Tarjous on hinnaltaan halvin, 5893,03 € sisältää 
arvonlisäveron. Tarjous sisältää tarvikkeet ja asennustyöt. 
Kiinteistölautakunnan jäsen Veli Jeskanen toimii yhteishenkilö 
urakan toteuttamisajaksi.  
 
Seurakunnan miestenpiirilaiset poistivat vanhan aidan. Veli 
Jeskanen ja Pertti Jeskanen valmistelivat maastoa uuden aidan 
asentamista varten.  
 
Urakoitsija asensi uuden aidan kesäkuun alussa. Urakan 
kokonaiskustannus oli 6517,87€. Alkuperäinen ja hyväksytty 
tarjous oli 5893,03€, erotus 624,77€. Erotus perustuu lisätöihin, 
jotka tilattiin urakan aikana (13m lisää aidan tarvikkeet ja työt).  
Lisätyöt hyväksyttiin erillisellä pöytäkirjalla 3.6.2020. 
 
PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi 
Joensuun kiinteistölautakunta ei osallistunut asian käsittelyyn. 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:  
Tiedoksi seurakunnanneuvostolle 
 
2. Pärekaton uusiminen 
 
Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 18.2.2020 6§ 
hyväksyä Karin päre ja puu päivitetyn tarjouksen (11.2.2020), 
hinnaltaan 14 074 € sisältää arvonlisäveron (24%). Hintaan 
sisältyy kaikki työt ja tarvikkeet, telineet, rahdit, ulkopuolinen 
loppusiivous, purkujätteiden kuormaus ja poisvienti 
kaatopaikkamaksuineen sekä työn kakkien vaiheiden 
dokumentointi kuvin ja sanoin museoviraston ohjeitten 
mukaisesti. Mahdollinen urakkaan kuulumaton työ 70 euroa 
t/henk + alv 24%. Urakan toteutus on toukokuun alkupuoliskolla 
2020. 
 
Hattuvaaran pärekaton uusiminen tapahtui toukokuussa 2020. 
Työt valvoi kiinteistölautakunnan jäsen Veli Jeskanen.   
 
Urakan vastaanottotarkastuksessa huomattiin, että eteisen osan 
länsipuolisessa lappeenpäreladonnassa on poikkeavuuksia. 
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Vastaanottotarkastuksen kokouksessa osallistui 
kiinteistölautakunnan jäsen Veli Jeskanen ja puhelimitse 
seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja Kauko Puruskainen. 
Kokouksessa päätettiin reklamoida urakoitsijalle ja pyytää 
lausunto museovirastolta. Urakoitsija korjasi katon 1.6.2020.  
 
Urakan aikana ei ole esiintynyt lisätöitä. Urakan kustannus oli 
13 454€. Urakoitsija laskuttaa takuuajan vakuuden 500€+alv 
24% toukokuussa 2022.  
 
PÄÄTÖS: Asia tiedoksi.  
Joensuun kiinteistölautakunta ei osallistunut asian käsittelyyn. 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:  
Tiedoksi seurakunnanneuvostolle 
 
3. Seurakuntakeskus Elian sisäänkäyntien portaiden kunnostus  
 
Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 18.2.2020 8§ pyytää 
tarjouksia. Vastuuhenkilö kirkkoherra. Kirkkoherra pyysi 
tarjouksen Karjalan Rakentajat oy:lta. Tarjous 1500 €. Portaiden 
purkaessa ilmeni rakenteissa lahovauriot. Kirkkoherra hyväksyi 
lahovaurioden lisätyöt.  
Kirkkoherra tilasi myös lisätyönä rantasaunan portaiden 
uusiminen (turvallisuus) ja seurakuntakeskuksen takakuistin 
huolto-öljyäminen.   
 
Töiden kokonaishinta 2941,38€ 
 
PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi. 
 
Joensuun kiinteistölautakunta ei osallistunut asian käsittelyyn. 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:  
Tiedoksi seurakunnanneuvostolle 
 
4. Hattuvaaran tsasounan lattian maalaus 
 
Työ toteutettiin talkootyönä. Vastuu henkilönä oli Kalevi 
Maksimainen. Vapaaehtoiset maalasi lattian, pesi matot ja 
siivosi tsasounan. Kiitos kaikille osallistuneille! 
 
PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi.  
 
Joensuun kiinteistölautakunta ei osallistunut asian käsittelyyn. 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:  
Tiedoksi seurakunnanneuvostolle 
 
5. Seurakuntakeskus Elian pelastustien kunnostus  

 
Kiinteistölautakunnan päätöksen mukaan (12.11.2019 42§) 
kunnostetaan pelastustien ajoväylän nurmikko-osuus eikä 
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rakenneta varsinaista tietä. Kiinteistölautakunta päätti 
kokouksessaan 18.2.2020 7§ pyytää tarjouksia. Samassa 
yhteydessä päätettiin pyytää tarjousta Seurakuntakeskus Eliaan 
parkki-alueen laajentamisesta. Kirkkoherra ja Veli Jeskanen 
ovat vastuuhenkilöt. 
 
Prosessi on vielä kesken.  
 
PÄÄTÖS: Asia valmistuu lokakuun aikana. Kustannusarvio  
1 000€. 
 
Joensuun kiinteistölautakunta ei osallistunut asian käsittelyyn. 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Tiedoksi seurakunnanneuvostolle 

 
23§ Joensuun seurakunnan vuoden 2020 korjaushankkeiden katsaus 
 
   ESITYS:  

1. Lieksan seurakuntasalin maapohjan vaihto (5/2020) 
2. Lieksan kirkkopuiston tsasounan katon tervaus (5/2020) 
3. Kontiolahden kirkon katon tervaus (6/2020) 
4. Joensuun Nikolaoksen kirkon katon kuntotarkastus 

(kevättalvi 2020) 
5. Sikrenvaaran leirikeskus katon kuntotarkastus (kevättalvi 

2020) 
6. Kuhasalon muistomerkin katon uusiminen talkoilla ja 

lahjoitustarvikkeilla (5/2020) 
7. Sikrenvaaran katon uusimisen kilpailutus (8/2020)  
8. Lieksan kirkon sisäseinien pesu, ei puhdistuneet riittävästi. 

 
Seurattavia asioita: 
Kiteen kirkon kellotelineen uusiminen 
Koveron tsasounan harjahirren uusiminen 
Sikrenvaaran leirikeskuksen sähkönjakelun haasteet 
  

   PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi.  
Ilomantsin kiinteistölautakunta ei osallistunut asian käsittelyyn.   
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 

 
24§ Ilomantsin ja Joensuun seurakuntien investointisuunnitelma 2021-2025 
 

Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 
1.1.2021. Uuden seurakunnan kolmevuotistoiminta- ja 
taloussuunnitelma valmistellaan ja päätetään seurakuntien 
hallintoelimissä syksyllä 2020.  
 
Joensuun, Kiteen, Tuupovaaran ja Lieksan alueiden 
keskeisemmät investoinnit ovat Sikreenvaaran kattoremontti, 
Lieksan pappilaviraston pesutilojen remontti ja Joensuun kirkon 
piha-alueen kunnostus.  
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Ilomantsin alueella keskeisemmät investoinnit ovat Elian kirkon 
ulko- ja sisämaalaukset ja Seurakuntakeskus Elian 
ulkomaalaus.  
 
Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet 
kiinteistömyynneistä ja sijoitustuotoilla tai voi rahoittaa vieraalla 
pääomalla. Ilomantsin ja Joensuun tulorahoitus ei riittää 
rahoittamaan suunniteltu investoinnit. 
 
Liite 3 
 
ESITYS: Lähetetään viisivuotinen investointisuunnitelma 
seurakunnanneuvostoille käsiteltäväksi.  
 
Joensuun isännöitsijät ovat antaneet ehdotuksensa Joensuun 
alueen tsasounien ja kirkkojen korjaustarpeista. Liite 4 
 
Ilomantsin ja Joensuu kiinteistölautakunnat perustavat 
työryhmän. Työryhmän tehtävä on käsitellä isännöitsijöiden 
korjausehdotukset ja valmistella esityksen tulevaisuuden 
korjaustarpeista ajanjaksolle (2021-2030). 
 
PÄÄTÖS: Esitetään viisivuotinen investointisuunnitelma 
seurakunnanneuvostoille käsiteltäväksi.  
Kiinteistölautakunta päätti perusta työryhmän kiinteistöjen 
nykykunnon ja korjaustarpeiden arvioimiseksi. Työryhmään 
kuuluu: Veli Jeskanen, Rauno Lasanen, Roope Nieminen ja 
Ioannis Lampropoulos. Työryhmä valmistelee esityksensä 
syksylle 2021.  

 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanneuvosto ja 
seurakunnanvaltuusto 

 
25§ Ilomantsin ja Joensuun investoinnit ja korjaustarpeet 2021-2023 
    

Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 
1.1.2021. Uuden seurakunnan kolmevuotistoiminta- ja 
taloussuunnitelma valmistellaan ja päätetään seurakuntien 
hallintoelimissä syksyllä 2020.  
 
Joensuun, Kiteen, Tuupovaaran ja Lieksan alueiden 
keskeisemmät investoinnit ovat Sikreenvaaran katoremontti, 
Lieksan pappilaviraston pesutilojen remontti, Lieksan Elian 
kirkon maalaus ja Joensuun kirkon piha-alueen kunnostuksen 
suunnittelu.  
 
Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan investoi seuraavien kolme 
vuoden aikana pappilassa ja Elian kirkossa.  
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Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet 
kiinteistömyynneistä ja sijoitustuotoilla tai voi rahoittaa vieraalla 
pääomalla. Ilomantsin ja Joensuun tulorahoitus ei riittää 
rahoittamaan suunniteltu investoinnit. 
 
Elian kirkon maalausten osalta seurakunta hakee 
korjausavustuksen ortodoksiselta kirkollishallitukselta ja 
kirkkomuseolta.  
 
ESITYS:  
Talousarvion 2021 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon lattian maalaus  
2. Mutalahden tsasounan sisämaalaus  
3. Lieksan pappilan pesutilojen kunnostaminen  
4. Sikreenvaaran katon korjaus/uusiminen 
5. Hautausmaan uurna-alueen suunnittelu 2021 ja hautojen 

kuulutusten aloitus. 
6. Lieksan virastopappilan ulkoseinien maalaus ja eteläseinän 

ikkunain kunnostus 
7. Joensuun hautausmaan tsasounan kaapiston 

kunnostaminen 
8. Joensuun kirkon pihamaan kunnostus -suunnittelu 
 
Talousarvion 2022 seuraavasti:  
 
1. Elian kirkon ulkomaalaus  
2. Elian kirkon vesikaton maalaus ja siihen liittyvien puuosien 

kunnostuksia  
3. Lieksan Elian kirkon sisämaalaus. 
4. Sikrenvaaran sähköjen jakaminen uudella tavalla. 
 
Talousarvion 2023 seuraavasti:  
 
1. Seurakuntakeskus Elian rakennuksen ulkomaalaus  
2. Joensuun kirkon pihamaan kunnostaminen 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Seurakunnanneuvosto ja seurakunnanvaltuusto 

 
26§ Sikrenvaaran leirikeskuksen kattoremontti 

 
Joensuun seurakunnanneuvoston kokous 12.3.2020 33§ 
  
Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkon Vesikatto on korjattu sekä 
maalattu 2007. Katon kuntotarkastus on suunniteltu tälle vuodelle. 
Budjettiin on varattu 5.000,00 € rakennusten rakentamiskuluihin, josta 
edellisessä budjetissa käytettiin 2.107,00 €. Kattotutka Oy on tehnyt 
tarjouksen kirkon vesikaton tarkastuksesta 1.500,00 € + alv 24 % = 
1860,00 €. Lisäkuluja voi tulla nostimesta. 
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Sikrenvaaran leirikeskuksen katossa on ollut paikallista vuotoa ja 
katon kannatinpalkit vaikuttavat silmämääräisesti tummuneilta. 
Rakennuksen rakentamiskuluihin on varattu 5.000 €, josta edellisessä 
tilinpäätöksessä käytettiin 2.992 €. Kattotutkan tarjous on 940 € 
matkakuluineen.  
 
ESITYS: Kirkkoherra esittää, että kattojen tarkastuksen annetaan 
Kattotutka Oy:lle tarjousten mukaisesti.  
  
PÄÄTÖS:  Esityksen mukaan. 

 
----------- 
 
Joensuun kiinteistölautakunnan kokous 6.5.2020 8§  
 
Seurakunnanneuvosto teetti molempien kohteiden kattojen 
kuntotarkastuksen Kattotutka Oy:llä. Tutustumme raportteihin. 
Kattotutka on tehnyt myös tarjouksen Sikrenvaaran leirikeskuksen 
katon kunnostuksesta. Työ ylittää kansallisen kilpailutusrajan, joten 
pitää miettiä miltä muilta taholta tarjous pyydetään.  
Sikrenvaaran leirikeskuksen katto on tullut tiensä päähän. 
Nikolaoksen kirkon katon kuntoa pitää seurata ja siitä tulee huolehtia 
säännöllisesti.  
 
PÄÄTÖS: Tuomas, Rauno ja Tarja valmistelevat Sikrenvaaran 
tarjouskilpailutuksen. Olemassa olevaa selvitystä käytetään pohjalla. 
Tarkennetaan Kattotutkan tarjousta myös. Nikolaoksen kirkon osalta 
pyydetään kolmen vuoden syklittäisestä huollosta tarjoukset. 
 
-------------- 

 

Kirkkoherra Tuomas Järvelin ja kiinteistölautakunnan jäsen 
Rauno Lasanen valmistelivat tarjouspyynnöt (Liite 5 ja 5a), jotka 
lähetettiin kahdeksalle toimijalle. Tarjousajan loppuun mennessä 
31.8.2020 saatiin kolme tarjousta. Tarjouspyynnöt lähetettiin 
seuraaville urakoitsijoille: Karjalan Mestarin Oy, VesiVek Oy, 
Rakennuspalvelu Vänskä, Kestopelti Oy, VV rakennus, Joen 
rakennustyö, S-Kes, Kattotutka Oy.   
 
Tarjousten jättöpäivä oli 31.8.2020. Määräaikaan mennessä 
saapui kolme tarjousta (Liite 6).  
 
Tarjoukset jättivät Karjalan Mestarin Oy, Kestopelti Oy, 
Kattotutka Oy.   

 
ESITYS: Kiinteistölautakunta hylkää saapuneet tarjoukset.  
Perustelu: Karjalan mestarit Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön 
mukainen.  
Kahden jäljellä olevien tarjousten hintaero on merkittävä. Näiden 
perustella ei saada riittävä käsitystä investoinnin lopullisista 
kustannuksista.   
 
Kiinteistölautakunta järjestää uuden kilpailukierroksen.  
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PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.   
 
Ilomantsin kiinteistölautakunta ei ole osallistunut asiaan 
käsittelyyn ja päätöksentekoon.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 
Tarjoajille 

 
27 § Auraustarjouskilpailu 
 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan solmima 
ostopalvelusopimus Matti Kaltiaisen kanssa seurakunnan 
kiinteistöjen alueiden aurauksesta päättyi 31.4.2020.  
 
ESITYS: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta järjestää 
tarjouskilpailua seurakunnan kiinteistö alueiden aurauksesta 
talvikausille 2020-2021 ja 2022-2023. Seurakunnan kiinteistöjen 
alueet ovat: 

 
P. Elian kirkon piha (Kirkkotie 15), Pappilan piha ja tie (Kirkkotie 
17) ja Pötönkankaan hautausmaan päätieväylä ja kappelin 
ympäröivä piha ja tarvittaessa hautajaisten yhteydessä.  

 
Tarjouspyyntö (liite 7) lähetettään seuraaville: Kaltiainen Matti, 
Misa Martiskainen, Petri Volotinen, Joonas Potkonen, Ari 
Haapalainen. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  
 
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Tarjoajille 
 

28§ Uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan kiinteistöstrategia 
 

Ilomantsin ja Joensuun ortodoksisten seurakuntien kirkkoherrat 
valmistelivat keväällä ja kesällä 2020 uuden Joensuun 
seurakunann kiinteistöstrategia. Valmistelun aikana keskusteltiin 
strategian sisällöstä Joensuun kiinteistölautakunnan kanssa.  
Strategiassa on otettu huomioon olemassa oleva Ilomantsin 
ortodoksisen seurakunnan kiinteistöstrategia. 
 
ESITYS: Kiinteistölautakunnan keskustelevat tulevasta 
kiinteistöstrategian linjauksista. Esityksessä (Liite 8) oleva 
kiinteistöstrategia ja valmisteluvaiheessa. Keskustelun pohjalta 
kirkkoherrat jatkavat sen työstämistä.  
 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin kiinteistöstrategiasta. Keskustelun 
pohjalta jatketaan kiinteistöstrategian valmistelua.  
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:  
kirkkoherrat Ioannis Lampropoulos ja Tuomas Järvelin 
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28§ Ilmoitusasiat    
Ei ole ilmoitusasioita 

 
 

29§ Seuraava kokous 
  Ilmoitetaan myöhemmin.  
 
30§ Muut asiat  
   
31§ Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12 
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
 
_______________________   _______________________ 
Pertti Jeskanen      Ioannis Lampropoulos 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
Ilomantsissa 8.9.2020 
 
___________________   ________________________ 
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 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset 
oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa 
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- 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 9.9.2020. Tämän seurakunnan 
kiinteistölautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on 
perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 23.9.2020. 

Kirkollishallituksen yhteystiedot: 

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio 

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi 
 
       
   
 
  
 
  

mailto:kirkollishallitus@ort.fi
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