SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Savonlinnan seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA, tiistaina 17. tammikuuta 2017 kello 18.00.

Kokouksen asialista:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2017-2018
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2017-2018
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2017-2018
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2018
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaali toimikaudeksi
2017-2018
Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2018
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä
henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi 2017-2018
Ahvionniemen tontti nro 1 myynti
Pääskylahden seurakuntatalon remontit
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 18.1.2017-18.02.2017.

Savonlinnassa 2. päivänä tammikuuta 2017

Sari Behm
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA 1/2017

Tiistaina 17. tammikuuta 2017 kello 18.20 -20.40
Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA

1 §.
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus,
jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuusto:
Kokous aloitettiin Olli Loikkasen pitämällä alkuhartaudella, jonka jälkeen
puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen avauksen jälkeen hyväksyttiin esteellisten valtuutettujen esteiden
syyt ja kutsuttiin varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 32 valtuutettua tai valtuutetun
varajäsentä 33 valtuutetusta.

2 §.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Sari Behm. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu on nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä
Savonlinnan seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu on ollut ilmoitustaululla 2. päivästä tammikuuta 2017 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille
kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti, 2. päivänä tammikuuta 2017.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla enemmän kuin 16
jäsentä (KL 7:4 §).

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja ne
esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Lisäasiana päätettiin käsitellä
14 §. Kirkkovaltuuston varsinaisen jäsenen vaihtuminen
4 §.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa
tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan
erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Käytännöllisistä syistä tarkastaminen on suoritettu jäsenten toimesta. Tarkastajat on valittu
vuorotellen kirkkovaltuutettujen nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Helena Kärkkäinen ja Anne Käyhkö.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen tiistaina
17. päivänä tammikuuta 2017.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja
seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa
ajalla 18.01.2017-18.02.2017.

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Helena Kärkkäisen ja valtuutettu Anne
Käyhkön,
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 2. päivänä tammikuuta
2017 sekä

________/________

3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 18.01.2017-18.2.2017.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Helena Kärkkäisen ja valtuutettu
Anne Käyhkön, pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle 2. päivänä tammikuuta 2017 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 18.01.2017-18.2.2017.

5. §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
KJ 8:2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäi-sessä kokouksessa valita
keskuudestaan puheenjohtaja. Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti
toisin päätä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä Sari Behm.
Sari Behm kiitti valtuutettuja luottamuksesta.

6. §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
KJ 8:2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä
kokouksessa valita keskuudestaan varapuheenjohtaja.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto yksimielisesti vaalista toisin päätä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy johtamaan puhetta sen
jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä Juho Tiainen.
Juho Tiainen kiitti valtuutettuja luottamuksesta.

7. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017-2018
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
KL 10:2,2-3 §:n mukaan kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajajana kun kirkkoherra on estynyt tai esteellinen; sekä
muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua
siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään
kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden tammikuussa.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2017 - 2018.
Kirkkovaltuusto:
Toimitetussa vaalissa, joka suoritettiin yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä,
valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017-2018
Merja Immonen.
Merja Immonen kiitti valtuutettuja luottamuksesta.

8. §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017 – 2018
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
KL 10:2 kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.
Kirkkolain (KL 23,8) mukaan Kirkkoneuvoston jäsenistä 40 % tulee olla eri sukupuolta.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Vaali toimitetaan enemmistövaalina.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2017 – 2018.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Niina-Kaisa Tuorila esitti kirkkoneuvostoon valittavaksi Sirkka Rautiainen, Touko
Ahokas, Tuula Rasimus, Arja Saarikoski, Tapani Hannonen, Outi Kurttila, Martti
Konsti, Anne Käyhkö, Poku Sihvonen, Olli Loikkanen ja Irja Härmälä. Touko Ahokas ja
Yrjö Eeva kannattivat Tuorilan esitystä.
Jarmo Luostarinen esitti kirkkoneuvostoon Tapani Hannosen tilalle Iikka Muhosta.
Puheenjohtaja totesi, että kun oli tullut kaksi erilaista esitystä, asiasta oli äänestettävä ja
teki seuraavan äänestysesityksen. Jokainen valtuutettu kirjoittaa äänestyslippuun 11
nimeä. Äänestysliput tuodaan vaaliuurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä.
Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti Touko Ahokas 32, Tapani Hannonen 27, Irja
Härmälä 32, Martti Konsti 32, Outi Kurttila 32, Anne Käyhkö 32, Olli Loikkanen 31,
Iikka Muhonen 6, Tuula Rasimus 32, Sirkka Rautiainen 32, Arja Saarikoski 32, Poku
Sihvonen 32.
Puheenjohtaja totesi että kirkkoneuvostoon ovat tulleet valituksi seuraavat jäsenet:
Touko Ahokas, Tapani Hannonen, Irja Härmälä, Martti Konsti, Outi Kurttila,
Anne Käyhkö, Olli Loikkanen, Tuula Rasimus, Sirkka Rautiainen, Arja Saarikoski ja
Poku Sihvonen.

9. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2018
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin
toimikaudeksi 2017 - 2018.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäseneksi valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä Niina Kaisa Tuorila.

10. §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2018
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi 2017
– 2018.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä:
Riitta Parttimaa-Redsven(Touko Ahokas), Pirjo Jäntti(Tapani Hannonen), Kari
Lappalainen(Irja Härmälä), Ossi Kosonen(Martti Konsti), Arvo Kupiainen(Outi
Kurttila), Päivi Matilainen(Anne Käyhkö), Olli-Pekka Kristiansson(Olli Loikkanen),
Sampsa Kokko(Tuula Rasimus), Rauni Liukko(Sirkka Rautiainen), Aune Malinen(Arja
Saarikoski), Iikka Muhonen(Poku Sihvonen)

11. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN
JA MUIDEN JÄSENTEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA
VUOSIKSI 2017 – 2018
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, johon kuuluu
neljä seurakunnan ja kaksi Savonlinnan kaupungin edustajaa sekä muiden sopimuskuntien edustaja.
Neuvottelukeskuksen johtokunnan johtosäännön 3 §:n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kahdeksi vuodeksi kerrallaan johtokunnan puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kolmen muun jäsenen vaalin sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi yksimielisesti Jaana
Pajun
2) johtokunnan kolmeksi muuksi jäseneksi Pirjo Jäntin, Antti Vainion ja Marja
Neittaanmäen sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan varajäseneksi seurakuntapastori Jukka Peltolan ja Pirjo
Jäntin varajäseneksi Sirkka Rautiaisen, Antti Vainion varajäseneksi Päivi Molarin sekä
Marja Neittaanmäen varajäseneksi Kari Herttuaisen.

________/________

12 §.
AHVIONNIEMEN TONTTI NRO 1 MYYNTI - esityslistan liite 1
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen p. 044 7768024
Ilpo Mikkonen on tehnyt ehdollisen ostotarjouksen Savonlinnan kaupungin Mikkolanniemen
kylästä Ahvionniemi-nimiseltä tilalta 740-526-9-18, tontti 1:stä hintaan 70.000 euroa.
Myynnin kohteena oleva tontti on rajattava siten, että se mahdollistaa kaavamuutoksen ja siten
tontin luoteiskulmalla olevan lahden pohjukan ottamisen rakennuskäyttöön. Tämä kaavamuutos
toteutetaan myyjän toimesta ja on myöskin lopullisen kaupan ehtona.
Ostaja rakennuttaa tien omilla kustannuksillaan myyjän kanssa sovittavaan paikkaan. Myöskin
tontin sähköistys tulee olla myyjän kiinteistön kautta.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti kokouksessaan 3.5.2016:
74. § AHVIONNIEMEN TONTTIEN HINTOJEN MÄÄRITTELY
valmistelu: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Savonlinnan seurakunnan kiinteistöstrategian. Yksi kohta
strategiassa oli Ahvionniemi –nimiseltä tilalla 9 lomarakennus- paikan myynti.
Ilmoitukset tonteista laitetaan ETUOVI.COM nettisivustolle.
Tontit on merkitty maastoon ja 6 tontille on pyydetty tarjous sähköliittymistä.
Myyntiä varten tontit tulee hinnoitella. Talousjohtaja on pyytänyt tonteista hinta-arviota LKV
Hannu Naukkariselta ja MHY:ltä.
Hinta-arviot tonteittain:
MHY

Naukkarinen
70-80.000
55-65.000
60-70.000
60-70.000
65-75.000
60-70.000
80-90.000
25-35.000
30-40.000

Tontti 1
Tontti 2 n. 8000 m2
65-75.000
2
Tontti 3 n. 12000 m
75-85.000
70-80.000
Tontti 4 n. 15000 m2
2
Tontti 5 n. 12000 m
55-75.000
65-75.000
Tontti 6 n. 12000 m2
2
Tontti 7 n. 13000 m
90-100.000
Tontti 8
Tontti 9
Tontit 8 ja 9 sijaitsevat Kaijansaaressa.
MHY:n tontien hinta-arvioinnit sisältävät tontit sähköistettynä ja tie tontin rajalle.
LKV Naukkarisen hinta arvioinnit tontti 1 osalta ilman sähköliittymää ja tietä, tontit
2-9 ilman sähköliittymää.
Talousjohtajan esitys:
Tontit laitetaan myyntiin seuraavin hinnoin:
Tontti 1
75.000
Tontti 2
70.000
Tontti 3
75.000
Tontti 4
75.000
Tontti 5
75.000
Tontti 6
75.000
Tontti 7
90.000

________/________

Tonteista voi myös jättää tarjouksen. Jokaisen tarjouksen kirkkoneuvosto käsittelee
erikseen.
Tontit laitetaan ETUOVI.COM nettisivustolle myyntiin.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää , että Savonlinnan seurakunta myy Ilpo Mikkoselle Savonlinnan
kaupungin Mikkolanniemen kylästä Ahvionniemi nimiseltä tilalta RN:o 9:18
(kiinteistötunnus 740-526-9-18) tontti 1, tontin pinta-ala noin 11.000 m2, hintaan 70.000 euroa
mikäli ostotarjouksessa esitetty kaavamuutos toteutuu. Määräalasta muodostuu Kiviapajan
seudun osayleiskaavan mukainen tontti, joka on merkitty liitekarttaan.
Ostaja vastaa tontin lohkomis- ja lainhuudatuskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta myy Ilpo Mikkoselle
Savonlinnan kaupungin Mikkolanniemen kylästä Ahvionniemi nimiseltä tilalta
RN:o 9:18 (kiinteistötunnus 740-526-9-18) tontti 1, tontin pinta-ala noin 11.000
m2, hintaan 70.000 euroa mikäli ostotarjouksessa esitetty kaavamuutos toteutuu.
Määräalasta muodostuu Kiviapajan seudun osayleiskaavan mukainen tontti,
joka on merkitty liitekarttaan.
Ostaja vastaa tontin lohkomis- ja lainhuudatuskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

13 §.
PÄÄSKYLAHDEN SEURAKUNTATALON REMONTIT – esityslistan liite 6
valmistelija:
Pääskylahden seurakuntatalo on v. 1957 valmistunut betonirunkoinen rakennus, jossa on toimistoja kerhotiloja. Huoneistoala 628 m2. Ilmanvaihto on toteutettu koneellisena poistoilmanvaihtona.
Seurakuntatalo osassa on kaksi kerrosta, joista kellarikerros on osittain maan alla. Alimmassa
kerroksessa on kerhotiloja, sauna ja lämmönjakohuone sekä erilaisia säilytystiloja. Tiloissa olevat
perhe- ja päiväkerhot on siirretty pidettäviksi muihin seurakunnan toimitiloihin, iltapäiväkerhot
toimivat Nätkin koululla.
Työpaikkaselvityksessä syksyllä 2014 työntekijät nostivat esille kerhotilojen huonon sisäilman.
Viikonloppujen ja lomien jälkeen ilma on erityisen tunkkainen.
Sen on todettu aiheuttavan työntekijöille erilaisia hengitysoireita, päänsärkyä ja mm. astman
pahenemista eräällä työntekijällä.
Terveystarkastaja on ottanut kohteesta sisäilman mikrobinäytteitä alkutalvesta 2015.
Kaikissa alakerran sisäilmanäytteissä bakteerien kokonaismäärät olivat selvästi korkeammat kuin
vertailunäytteessä ja naulakkohuoneen näytteessä todettiin aktinobakteerien lisäksi homeita, jotka
eivät tyypillisesti kuulu sisäilmalajistoon.
Valurautaiset viemäriputket on myös kuvattu.

________/________

Kohteesta on tehty kesällä 2016 asbestikartoitus koko kellarikerroksen osalta. Asbestia löytyi
kellari-kerroksen lattiassa olevasta vinyyliasbestilaatasta liimoineen ja IV-kanavien putkien
läpivienneistä sekä asbestieristeisistä putkista. Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy
(asbestipurkuvaltuutuksen omaava yritys) on tehnyt viikolla 46 asbestinpurkutyöt.
1.Alakerran tilojen osalta pitäisi piikata lattiaa auki n. 130 m2 sekä vanhojen lämpörunkolinjojen
poisto lattiasta sekä tehdä tarvittavat viemäreiden kaivuutyöt ja pohjaviemäreiden uusiminen
tarvittavine haaroituksineen.
Lattian eritys, raudoitus ja uudelleen valaminen sekä pintojen laittaminen entiseen tasoon.
Rakennuksen ulkopuolelle tehtävät työt; patolevyjen ja salaojaputkien laittaminen ja sadevesien
ohjaaminen rakennuksesta poispäin.
Liitteenä kustannusarvio alakerran sekä maanrakennustöiden osalta, 97.960 € (79.000 € + alv. 24
%), lisäksi tulevat vielä valvontakulut.
2. Yläkerran keittiön osalta ilmanvaihdon parantaminen sillä keittiön katosta pinnoitteet ovat
rapautuneet irti kosteuden vaikutuksesta.
Keittiön uudistaminen myös kalusteiden ja laitteiden osalta (tällä hetkellä uuni/hella toimii vain
osittain). Liitteenä on lista uusittavista keittiön laitteista sekä pohjakuva keittiöstä toimintoineen.
Kustannusarvio 62.000 € (59.000 € +alv 24 %)
Talousjohtajan esitys:
1)Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuodelle 2017 lisämäärärahaa Pääskylahden
seurakuntatalon alakerran korjauksiin esitetyllä tavalla 100.000 euroa
2)Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuodelle 2017 lisämäärärahaa Pääskylahden
seurakuntatalon keittiön korjauksiin esitetyllä tavalla 62.000 euroa.
Kn:n käsittely:
Kirkkoneuvosto oli yhtä mieltä siitä, että Pääskylahden seurakuntatalo tilana tarvitaan
jatkossakin, joten korjaus on tarpeellinen. Sen sijaan keittiöremontin laajuus mietitytti.
Sammeli Juntunen esitti, että keittiöremontin määräraha jätetään pois, Ossi Kosonen kannatti tehtyä
esitystä.
Merja Immonen antoi äänestysohjeet, joiden mukaan ne jotka kannattavat talousjohtajan esitystä
kohdan 2 osalta äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat kirkkoherra Sammeli Juntusen esitystä
äänestävät ei.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Sammeli Juntusen esitys sai 13 ääntä.
Näin kirkkoneuvosto hylkäsi esityksen lisämäärärahasta keittiön osalta.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto myöntää vuodelle 2017 lisämäärärahaa Pääskylahden seurakuntatalon
alakerran korjauksiin edellä esitetyllä tavalla 100.000 euroa.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja pyysi alkupuheenvuorossaan ottamaan kantaa siihen jatketaanko
asian käsittelyä nyt vai siirretäänkö asia seuraavan kirkkovaltuuston käsittelyyn,
johon saadaan asiantuntija paikalle kertomaan remonttitarpeesta. Niina-Kaisa
Tuorila ja Jarmo Luostarinen esittivät, että jatketaan käsittelyä.

________/________

Kirkkovaltuusto myönsi vuodelle 2017 lisämäärärahaa Pääskylahden
seurakuntatalon alakerran korjauksiin edellä esitetyllä tavalla 100.000 euroa.

14 §.
KIRKKOVALTUUSTON VARSINAISEN JÄSENEN VAIHTUMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Väestötietojärjestelmästä saamamme tiedon mukaan kirkkovaltuuston varsinainen
jäsen Tero Mikkonen on muuttanut Keski-Lahden seurakuntaan 1.8.2016 ja
näin ollen menettänyt vaalikelpoisuutensa Savonlinnan seurakunnan luottamustoimissa.
Hän on vaaleissa edustanut ehdokaslistaa Elävä seurakunta, jonka 1. varajäsenenä
toiminut Jarmo Luostarinen nousee siten kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Listan 1. varajäseneksi siirtyy Sakari Vänttinen.
Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että Tero Mikkonen ei voi toimia kirkkovaltuuston jäsenenä
eikä Savonlinnan seurakunnan luottamustoimissa menetettyään vaalikelpoisuutensa,
koska hän ei ole seurakuntamme jäsen (KL 23:2).
Hänen tilalleen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee Jarmo Luostarinen.Tämä muutos
annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi että Tero Mikkonen ei voi toimia kirkkovaltuuston
jäsenenä eikä Savonlinnan seurakunnan luottamustoimissa menetettyään vaalikelpoisuutensa,
koska hän ei ole seurakuntamme jäsen (KL 23:2).
Hänen tilalleen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee Jarmo Luostarinen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi. Jarmo Luostarinen kutsuttiin varsinaiseksi
jäseneksi valtuuston jäljellä olevaksi ajaksi.

15 §.
MUUT ASIAT
1)Martti Konsti halusi tietää mistä vedetään sähkölinja 12 §:ssä myydylle tontille.
Kari Virtanen selvitti että asia kuuluu tontin ostajalle. Hän on ainoastaan varannut
oikeuden vetää sähkölinja seurakunnan tontin kautta.
2) Jarmo Luostarinen teki valtuustoaloitteen, jossa hän pyytää asianosaisia
valmistelemaan tulevaisuus seurakunnassamme seminaarin, jos se onnistuu kohtuullisin
kustannuksin. (liite n:o 3)
3) Juho Tiainen esitti työryhmän perustamista Pääskylahden remonttikohteen seurantaa
varten. Kari Virtanen selvitti, että meillä on ammattitaitoinen valvoja, mutta jos näette
tarpeelliseksi niin työryhmän voi perustaa. Yrjö Eeva esitti että jätetään työryhmän
perustaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

________/________

16 §.
ILMOITUSASIAT
Merkittiin tiedoksi
1)
Kirkkovaltuuston seuraava kokous 25.4.2017 kello 18.00
2)
Kirkkoneuvoston seuraava kokous to 23.2.2017
Reformaatiotapahtuma 21.1.2017 Wanhalla kasinolla 9.00-21.00 sekä
22.1.2017
reformaation juhlavuoden messu Tuomiokirkossa klo 10.00.
22.2.2017 yhteinen rukoushetki ortodoksien kanssa Pikkukirkon myynnistä johtuen
Pikkukirkossa kello 18.00, jossa tilaisuudessa myös allekirjoitetaan Pikkukirkon myyntiä
koskevat kauppakirjat.

17 §.
MUUTOKSENHAKU
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta sillä perusteella että hänen yksityistä
oikeuttaan on loukattu, ja seurakunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista
poikkeavassa järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka on lain vastainen.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen

18 §.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40

Puheenjohtaja
Sari Behm

Pöytäkirjanpitäjä
Merja Levänen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty .
Savonlinnassa 18. päivänä tammikuuta 2017

Helena Kärkkäinen

Anne Käyhkö

________/________

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
19.1.2017-19.02.2017

Todistaa;
Savonlinnassa 20. päivänä helmikuuta 2017

Merja Levänen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

Savonlinnan seurakunta
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
17.01.2017

Pykälä
16 §.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 m
Perusteet
nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua ta
täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-4 §, 16-18 §

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perustee
päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimiv
Pykälät

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
ValitusValitusviranomainen ja yhteystiedot:
Viranomainen
Ja valitusaika
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Minna Canthin katu 64
Postiosoite:
PL 1744 70101 KUOPIO
Telekopio:
029 56 42501
Sähköposti:
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät 5-11 §, 13-14 §

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 5-11 §, 13-14 §

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli , pykälät -

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 122 50101 MIKKELI
Telekopio:
015-3216016
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, 12 §
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää

Opetusministeriö, pykälät
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

________/________

Valituskirjelmä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
–
päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi
ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

ValitusasiaKirjojen toiMittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankinta-asian
Saattaminen
Markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty
julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun
ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai
tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua niiden lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätietoja

OikeudenKäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa, jollei lain 6
tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

________/________

