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jäsen
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varajäsen Tuula Rasimukselle (muu meno)
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
vs. tiedotussihteeri
Enonkosken aluekappalainen
Punkaharjun aluekappalainen
vs. Kerimäen aluekappalainen
vs. Rantasalmen aluekappalainen
Savonrannan kappalainen
pöytäkirjanpitäjä
kiinteistöpäällikkö § 180 – 183 ja 201

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 180-196, 204-207

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 197-203

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ /_____ 2016

Pirjo Jäntti
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Outi Kurttila

Kirkkoherranvirasto 22.12.2016 – 5.1.2017
Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

180. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

181. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista
jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §/2014.)
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille,
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle postin
välityksellä 8. päivänä joulukuuta 2016.
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 13
jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

182. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutettuna
siten, että listalta poistetaan 187. §, koska jätetty oikaisuvaatimus
on peruttu. Lisäksi 201. § käsitellään aluksi, jotta kiinteistöpäällikkö
voi poistua kokouksesta sen jälkeen.
Muissa asioissa Rauni Liukon kysymys.

183. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa
ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Tark. ______ / ______

Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat
Olli-Pekka Kristiansson ja Outi Kurttila.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa keskiviikkona 21. joulukuuta 2016.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki
seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain- tai järjestyksen mukaan ole
pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksenhakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ajalla 22.12.2016 – 5.1.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta
pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle perjantaina 16. joulukuuta 2016.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Jäntti ja Outi Kurttila.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 22.12.2016 –
5.1.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle perjantaina 16. joulukuuta 2016.

184. §
KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 1.1. – 17.4.2017 - liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista.
Kirkkoneuvoston tulee laatia suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KJ 2:8). Kirkkoherra ja kappelineuvostot ovat laatineet ehdotuksen
kolehtisuunnitelmaksi ajalle 1.1. – 17.4.2017
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 1.1. – 17.4.2017.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan kolehtisuunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 1.1. –
17.4.2017.

185. §
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITON JÄSENYYS – esityslistan liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Johtava kanttori on tehnyt esityksen, että Savonlinnan seurakunta hakee kirkkomusiikkiliitto ry:n (SKML) jäsenyyttä vuoden 2017 alusta lukien. Tämä on
mahdollista liiton sääntömuutoksen toteuduttua tänä syksynä.
Jäsenmaksu osaltamme olisi noin 1500 €/vuosi. Sen sijaan kuorojen jäsenmaksut,
noin 1100 €/vuosi, jäisivät pois. Kustannusvaikutus olisi noin 400 €/vuosi ja se
Tark. ______ / ______

on otettu huomioon kirkkomusiikin talousarvioesityksessä.
Seurakuntajäsenyys liittäisi liiton palvelujen piiriin seurakunnan koko musiikkitoiminnan ja kaikki työntekijät.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hakea SKML:n jäsenyyttä ja valtuuttaa johtava kanttori
Minna Raassinan hoitamaan jäsenhakemukseen liittyvät toimenpiteet.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti hakea SKML:n jäsenyyttä ja valtuutti
johtava kanttori Minna Raassinan hoitamaan jäsenhakemukseen
liittyvät toimenpiteet.

186. §
SIRPA TURUSEN OSA-AIKAELÄKEANOMUS
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.11.2016 hyväksynyt
Sirpa Turusen anomuksen siirtyä hoitamaan kokoaikaista nuorisotyönohjaajan
virkaansa 70 % työajalla ja palkkauksella 1.1.2017 alkaen.
Keva on ilmoittanut, että ko. osa-aikaisuudella osa-aikaeläkettä ei voi
myöntää (palkkaus jää liian suureksi).
Lähiesimies Juha Hakala on neuvotellut Sirpa Turusen kanssa. He ovat päätyneet
esittämään, että Sirpa Turusen työaika ja palkkaus on 1.1.2017 alkaen 60 % (mikäli
kirkkoneuvosto niin päättää ja Keva antaa myönteisen päätöksen).
Aiemman päätöksen mukaisesti puuttuva työaika hoidetaan sisäisin järjestelyin.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Sirpa Turusen anomuksen siirtyä hoitamaan nuorisotyönohjaajan virkaansa osa-aikaisesti 60 %:n työajalla ja palkkauksella 1.1.2017 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sirpa Turusen anomuksen siirtyä
hoitamaan nuorisotyönohjaajan virkaansa osa-aikaisesti 60 %:n
työajalla ja palkkauksella 1.1.2017 alkaen.

187. §
POISTETTU TYÖJÄRJESTYSTÄ HYVÄKSYTTÄESSÄ 182. §:SSÄ

188. §
KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (Kerimäen kappeliseurakunta)
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 – 3479020
Kanttori Sinikka Litmanen jää Savonlinnan seurakunnan III kanttorin virasta
eläkkeelle 1.1.2017 alkaen.
Kirkkovaltuusto on 11.10.2016 §:n 51 kohdalla päättänyt, että vapautuva
A-kanttorin virka muutetaan B-kanttorin viraksi 1.1.2017.
Kirkkoneuvosto on 20.9.2016 §:n 130 kohdalla päättänyt, että perustettava
B-kanttorin virka täytetään.
Virka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Virkapaikka on Kerimäen
seurakuntakoti ja työskentelyalue koko seurakunta. Viran vaativuusryhmä on 601.
Tark. ______ / ______

Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus.
Johtavan kanttorin kanssa on suunniteltu viran täyttämisaikataulua.
Ilmoitus haettavasta virasta olisi Kotimaa-lehdessä 4.1.2017. Hakuaika
olisi 3.1.-31.1., jolloin haastattelut voisivat olla 9.2. Johtava kanttori katsoo, että
hänen lisäkseen haastattelutyöryhmässä olisi hyvä olla myös joku toinenkin kanttori.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Savonlinnan seurakunnan kanttorin virka täytetään ja
julistaa viran (B-kanttorin virka) haettavaksi.
Virkapaikka on Kerimäen seurakuntakoti ja työskentelyalue koko seurakunta. Viran
vaativuusryhmä on 601.
Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus.
Hakuaika alkaa 3.1.2017 ja päättyy 31.1.2017. Haastattelut pidetään 9.2.2017.
Haastattelua varten nimetään haastattelutyöryhmä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto julisti B-kanttorin viran haettavaksi ajalla 3.1. –
31.1.2017.
Kanttorin virkapaikka on Kerimäen seurakuntakoti ja
työskentelyalue koko seurakunta. Viran vaativuusryhmä on 601.
Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa ja valitun on ennen
viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Hakijoiden haastattelut pidetään 9.2.2017. Haastattelutyöryhmään
nimettiin kirkkoherra Sammeli Juntunen, johtava kanttori Minna
Raassina, kanttori Katariina Kokkonen sekä kirkkoneuvoston
jäsenet Merja Immonen ja Poku Sihvonen.

189. §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
KJ 8:2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa valita keskuudestaan puheenjohtaja. Vaali toimitetaan umpilipuilla,
ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin.

190. §
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.
Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy johtamaan puhetta sen
jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin.

191. §
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.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi
2017 - 2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2017 – 2018.

192. §
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 25:10a) mukaan kirkollisen toimielimen jäsenistä 40 % tulee olla eri
sukupuolta.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Vaali toimitetaan enemmistövaalina.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2017 – 2018.
Tark. ______ / ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2017 – 2018.

193. §
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.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen
vaalin toimikaudeksi 2017 - 2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen
vaalin toimikaudeksi 2017 – 2018.

194. §
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.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2017 – 2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
vaalin toimikaudeksi 2017 – 2018.

195. §
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.

Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kolmen muun jäsenen vaalin sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan
vaalin
2) johtokunnan kolmen muun jäsenen vaalin sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

196. §
TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA – esityslistan liite 3
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 – 3479020
Yhteistyötoimikunta valitsi maaliskuun kokouksessa työryhmän
valmistelemaan seurakunnan yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 8.11. käsitellyt Savonlinnan
seurakunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunitelman.
Puheenjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Savonlinnan seurakunnan tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunitelman liitteen mukaisena.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Savonlinnan seurakunnan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman liitteen mukaisena.

197. §
TAPIOLA SIJOITUKSEN ALLOKAATIOMUUTOS
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044 7768024
Savonlinnan seurakunnalla on annettuna Tapiola Varainhoidolle noin 268.000 euron
sijoitussalkku. Varoja hoidetaan täyden valtakirjan voimin niin, että osakepaino on
10 %.
Seurakunnan sijoitusstrategian mukaan osakepaino saisi olla maksimissaan 30 %.
Tapiola Varainhoito tarjoaa seurakunnallekin vastaavaa salkkumallia, jossa
osakepaino on keskimäärin 30 % ja korkopaino 70 %. Osakepainon vaihteluväli on
markkinanäkemyksen mukaisesti 10 %:n ja 50 %:n välillä.
Uuden varainhoitomme palkkiomalli poikkeaisi nykyisestä kiinteästä 1.000 euron +
alv 24 %:n mallista siten, että palkkio perustuisi kuukausitasolla rahojen
kasvattamiseen ja markkinaindeksin voittamiseen. Jos Tapiola Varainhoito onnistuu
toisessa tavoitteessa kuukausipalkkio on 50 eur + alv 24% ja jos molemmissa
tavoitteissa niin kuukausipalkkio on 100 eur + alv 24 %. Jos varainhoito ei onnistu
kummassakaan tavoitteessa, niin kuukausiveloitus on nolla euroa.

Tark. ______ / ______

Pitkät korot ovat olleet laskussa useamman vuoden ajan ja se on antanut
korkopainotteisille salkuille hyvän ja tasaisen tuoton. Pitkät korot olivat kesällä jo
ennätyksellisen alhaalla, esimerkiksi Saksan 10 vuoden lainakorko kävi -0,1 %:n
tuntumassa.
Korot eivät todennäköisesti enää ole jatkossa ainakaan kovin merkittävästi
alenemassa, joten tuottojen saaminen korkorahastoista on jatkossa haasteellisempaa.
Toki hyviä tuottoja voi edelleenkin saada oikea-aikaisella sijoituksilla High Yield ja
Kehittyvien Korkomarkkinoiden velkakirjoista, mutta samalla lailla riskiä voi ottaa
myös nostamalla osakepainoa salkussa.
Tarjous nähtävissä kokouksessa tai sen voi pyytää talousjohtajalta etukäteen
sähköisesti: kari.virtanen@evl.fi
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Tapiola Varainhoidon sijoitussalkun allokaatiota
tarjouksen mukaisesti niin, että osakepaino on 30%.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

198. §
SOPIMUS VUORINIEMEN HAUTAUSMAAN YLLÄPIDOSTA KASVUKAUDELLE 2017
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 0447768024
Savonlinnan seurakunnalla on ollut Vuoriniemen hautausmaan ylläpitosopimus
kasvukausille 2015 ja 2016 TMI Kosonen Risto kanssa. Sopimuksen hinta on ollut
toukokuusta alusta elokuun loppuun 12.000 euroa + 70 euroa jokaiselta hoitohaudalta.
TMI Kosonen Risto olisi valmis jatkamaan sopimusta muutoin vanhoin ehdoin, mutta
hinta olisi 12.750 kasvukaudelta + 72 euroa hoitohaudalta. Sopimus olisi edelleen 1 +
1 vuotta.
Hinta jää alle kansallisen kilpailutusrajan, joten päätös voidaan tehdä ilman
kilpailutustakin
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Vuoriniemen ylläpitosopimuksen TMI Kosonen
Risto kanssa kasvukaudelle 2017 + 1 optiovuosi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Vuoriniemen ylläpitosopimuksen TMI
Kosonen Risto kanssa kasvukaudelle 2017 + 1 optiovuosi.

199. §
AHVIONNIEMEN TONTTI NRO 1 MYYNTI - esityslistan liite 4
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.

Tark. ______ / ______

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 hintaarviota LKV Hannu Naukkariselta ja MHY:ltä.
Hinta-arviot tonteittain:
MHY
Naukkarinen
Tontti 1
70-80.000
2
Tontti 2 n. 8000 m
65-75.000
55-65.000
Tontti 3 n. 12000 m2
75-85.000
60-70.000
2
Tontti 4 n. 15000 m
70-80.000
60-70.000
Tontti 5 n. 12000 m2
55-75.000
65-75.000
2
65-75.000
60-70.000
Tontti 6 n. 12000 m
Tontti 7 n. 13000 m2
90-100.000
80-90.000
Tontti 8
25-35.000
Tontti 9
30-40.000
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.

Tark. ______ / ______

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 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 osayleis-kaavan mukainen tontti, joka on
merkitty liitekarttaan.
Ostaja vastaa tontin lohkomis- ja lainhuudatuskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 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
osayleis-kaavan mukainen tontti, joka on merkitty liitekarttaan.
Ostaja vastaa tontin lohkomis- ja lainhuudatuskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

200. §
VUOKRANKOROTUKSET VUODELLE 2017
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Seurakunnan vuokra-asuntojen korotettiin edellisen kerran 1.4.2016 2,5 %.
Vuokraustoiminta on ollut onnistunutta, tällä hetkellä kaikissa asunnoissa on
vuokralaiset. Tämän ansiosta asuntojen vuokrataso voidaan pitää maltillisena
asumiseen kohdistuvista yleisistä, nousevista kustannuksista huolimatta.
Seurakunnalla on vuokra-asuntoja;
Väinönkadulla 3 kpl, Säämingin seurakuntatalolla 10 kpl, Pihlajaniemen
seurakuntatalolla 1 kpl, As Oy Savonniemi 1 kpl, Possentornit Oy 1 kpl, As Oy
Savonlinnan Viherpossu 1 kpl, As Oy Kuutinkulma 1 kpl, Orasaaressa 2 kpl,
Vuoriniemessä 1 kpl, Enonkoskella 1 kpl.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää ettei vuokria koroteta kaudella 1.4.2017-31.3.2018
Vesimaksu määritellään niissä seurakunnan kohteissa, joissa on vesimittari, todellisen
käytön mukaan. Vesimaksut kerätään ennakkona 22,00 euroa/kk/hlö ja tasataan
käytön mukaan puolivuosittain. Kiinteistöosakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä
veloitetaan vesimaksu osakeyhtiön päätöksen mukaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti olla korottamatta vuokria kaudella
1.4.2017 – 31.3.2018. Vesimaksu määritellään niissä seurakunnan
kohteissa, joissa on vesimittari, todellisen käytön mukaan.
Vesimaksut kerätään ennakkona 22,00 €/kk/henkilö ja tasataan
käytön mukaan puolivuosittain. Kiinteistöosakeyhtiöissä ja asuntoosakeyhtiöissä veloitetaan vesimaksu osakeyhtiön päätöksen
mukaisesti.

Tark. ______ / ______

201. §
SEURAKUNTATILOJEN KÄYTTÖKORVAUKSET - esityslistan liite 5
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Oheisena liitteenä ehdotus 1.1.2017 alkaen käyttöön otettavista käyttökorvauksista.
Ulospäin jaettaviin sekä internet sivuille laitettavassa hinnastossa ilmoitetaan hinnat
arvonlisäverollisina.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen liitteen mukaiset seurakunnan vuokrattavien tilojen
käyttökorvaukset 1.1.2017 alkaen.
Käsittely:
Kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen esitteli uutta hinnastoa. Hintoihin tulee selkeät
erot kirkon jäsenille ja kirkkoon kuulumattomille. Uutena on myös kohta, jonka
mukaan kuluista vastaa tilauksen tehnyt kuolinpesän osakas, mikäli pesä on varaton.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaisesti seurakunnan
vuokrattavien tilojen käyttökorvaukset 1.1.2017 alkaen.

202. §
PÄÄSKYLAHDEN SEURAKUNTATALON REMONTIT – esityslistan liite 6
valmistelija:
Pääskylahden seurakuntatalo on v. 1957 valmistunut betonirunkoinen rakennus, jossa
on toimisto- ja 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.
Tark. ______ / ______

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.
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.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuodelle 2017 lisämäärärahaa Pääskylahden seurakuntatalon alakerran korjauksiin
edellä esitetyllä tavalla 100.000 euroa.

203. §
KOPIOKONEEN HANKINTA
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 0447768024
Nuorisotyöllä on ollut käytettävissään kopiokone, joka hajosi pari kuukautta sitten.
Kopiokone on jo sen ikäinen, ettei sitä kannata korjata.
Seurakunnan kopiohuoneessa on kaksi kopiokonetta, jotka ovat kovalla käytöllä,
mutta täysin käyttökelpoisia. Seurakunnan etuna olisi hankkia uusi kone
kopiohuoneeseen ja kierrättää sieltä käytetty kone nuorisotyölle.
Toimistosihteeri Erkki Pitkänen ja talousjohtaja Kari Virtanen ovat kysyneet
tarjouksia eri kopiokonemalleista.

Tark. ______ / ______

Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa kun tarjoukset on käytettävissä
Käsittely:
Talousjohtaja esitteli saatuja tarjouksia alustavasti, mutta esitti, että tehdään
vielä lisäselvityksiä ja asia jätetään pöydälle.
Päätös:

Kopiokoneen hankintapäätös jätettiin lisäselvityksiä varten
pöydälle.

204. §
MUUT ASIAT
Rauni Liukko tiedusteli mahdollisuutta saada Tuomiokirkolle inva
pysäköintipaikka. Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö selvittävät asiaa.

205. §
ILMOITUSASIAT
- Johtavan kanttorin ja Savonrannan piirineuvoston esitys musiikkikasvatuksen
virasta valmistellaan myöhemmin, koska uutta virkaa on esitetty täytettäväksi
vasta kesällä 2017
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 6/2016 – esityslistan liite 7
- Tuomiokapituli on antanut puoltavat lausunnot määräalojen myynneistä
Kahvila Kaivopirtti Tmi M. Loposelle, Suur-Savon Sähkö Oy:lle sekä Anu ja
Ville Koivumäelle
- Tuomiokapituli on vahvistanut Per Lindbladin viranhoitomääräyksen 31.8.2017
saakka ja antanut Sanni Rissaselle viranhoitomääräyksen VII seurakuntapastoriksi
5. - 31.12.2016
- 23.12. klo 16 alkaen järjestetään Citymarketissa, Sokoksella ja Prismassa pieni
laulutervehdys, jossa infotaan seurakunnan joulun ajan tilaisuuksista. Tervetuloa
mukaan.
- seuraava kirkkoneuvoston kokous 31.1.2017 klo 18.00.

206. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

207. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50.

Tark. ______ / ______

