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9/2016
Kokous 11.10.2016

Aika
Tiistai 11.10.2016 klo 16.00 – 16.40
Paikka
Seurakuntakeskus, kokoushuone
Osallistujat
Jäsenet
(x)
Juntunen Sammeli
(x)
Immonen Merja
(x)
Ahokas Touko
(x)
Härmälä Irja
(x)
Konsti Martti
(x)
Kristiansson Olli-Pekka
(x)
Kurttila Outi
(-)
Matilainen Päivi
(x)
Liukko Rauni
(x)
Malinen Aune
(x)
Rasimus Tuula
(x)
Saarikoski Arja
(x)
Sihvonen Poku
Muut
osallistujat ( - )
Behm Sari
(-)
Tiainen Juho
(x)
Virtanen Kari
(x)
Rask Pia
(-)
Auvinen Pekka
(x)
Koponen Henrik
(x)
Lamberg Jani
(-)
Uosukainen Olli
(-)
Parkkinen Jaakko
(x)
Puustinen Seija

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen Anne Käyhkölle (toiset kokoukset)
jäsen
varajäsen Tero Mikkoselle
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
vs. tiedotussihteeri
Enonkosken aluekappalainen
Punkaharjun aluekappalainen
vs. Kerimäen aluekappalainen
vs. Rantasalmen aluekappalainen
Savonrannan kappalainen
pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 143-147, 151-154

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 148-150

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 11 / 10 2016

Poku Sihvonen
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Touko Ahokas

Kirkkoherranvirasto 13. – 27.10.2016

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

143. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

144. §
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 4. päivänä lokakuuta 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 12
jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

145. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä
151. § Lähetyssihteerin sijaisuus

146. §
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.
Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat
Poku Sihvonen ja Touko Ahokas.
Tark. ______ / ______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa kokouksen jälkeen.
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 13. – 27.10.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 12. lokakuuta 2016.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Poku Sihvonen ja Touko Ahokas.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 13. –
27.10.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 12. lokakuuta 2016.

147. §
KOLEHTISUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN – liite 1
Valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kokouksessaan 20.9. kirkkoneuvosto vahvisti loppuvuoden kolehtisuunnitelman.
Rantasalmen ja Kerimäen kappelineuvostot eivät olleet ennättäneet valmistella
esityksiään siihen mennessä. Liitteenä on heidän esityksensä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto täydentää jo hyväksyttyä kolehtisuunnitelmaa liitteen mukaisesti
Rantasalmen ja Kerimäen kappeliseurakuntien osalta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto täydensi hyväksyttyä kolehtisuunnitelmaa
liitteen 1 mukaisesti Rantasalmen ja Kerimäen kappeliseurakuntien
osalta.

148. §
TALOUSKATSAUS PER SYYSKUU 2016 – esityslistan liite 1
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Ohessa lähetetään liitteenä ennuste kuluvan vuoden tuloksesta. Tällä hetkellä näyttää,
että seurakunnan tilinpäätös tulisi olemaan hieman alijäämäinen. Talousarviossa
jäädään alle tulostavoitteen ainakin kiinteän omaisuuden myynnissä, jossa tulot oli
arvioitu 500.000 euroon, mutta tulos jäänee 210.000 euroon. Kulupuoli näyttää tällä
hetkellä pysyvän aika tarkasti arvioidussa.
Tarkempaa tietoa taloudesta annetaan kokouksessa.

Tark. ______ / ______

Talousjohtajan esitys:
kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi tuloskatsauksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto kirjasi tiedoksi talousjohtajan antaman tuloskatsauksen.

149. §
VEROTULOPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan seurakunnassa on eletty supistuvan talouden aikaa jo useamman vuoden
ajan. Henkilöverotulojen kehitys vuoden 2009 jälkeen ollut jatkuvasti laskeva.
Vuodelle 2017 arvioidaan verotulojen laskun jatkuvan ja olevan noin 3 %. Kuluvan
vuoden ennusteen 12.9.2016 mukaan Savonlinnan verotulot tipahtavat 2,9 % ja
Rantasalmen seurakunnan tipahtavan 5,5% vuodesta 2015.
Samaan aikaan seurakunnastamme on vähentynyt veronmaksajia seuraavasti:
2013
-677
2014
-726
2015
-644 + Rantasalmi -125
Vuoden 2016 tilastoja on vielä turhan aikaista ennustaa, koska suurin osa kirkosta
eroamisista tapahtuu marras- ja joulukuun aikana. Savonlinnassa voidaan kuitenkin
tilastollisesti odottaa noin 600 jäsenen vähentymistä. Rantasalmen seurakunnan
jäsenmäärän vähentyminen on ollut viime vuosina noin 100 vuodessa.
Seurakunnan taloutta on pyritty tasaamaan kiinteän omaisuuden myynnillä. Tällä
hetkellä ei kuitenkaan kiinteistökauppa käy ja näin ollen jäädään myös tällä saralla
jälkeen tavoitteesta.
Investoinnit:
Ainakin hautausmaalla on tarvetta uudelle pienoiskaivurille, noin 40.000 euroa.
Vuodelle 2016 on tehtävä päätös ruvetaanko Pääskylahden seurakuntakotia
kunnostamaan vuonna 2017. Valtuustolle esitellään kustannuksia ja vaihtoehtoja
ennen talousarvion hyväksymistä.
Henkilöstöä on pyritty vähentämään jo vuodesta 2010 alkaen. Tässä on osin
onnistuttukin, mutta esimerkiksi Mikkelin seurakuntaan suhteutettuna Savonlinnassa
on vieläkin liian paljon henkilökuntaa.
Savonlinnan kaupungissa on yksi Suomen korkeimmista tuloveroprosenteista 22,00%.
Lisäksi Savonlinnassa kiinteistöverot ovat korkeat. Jos Savonlinnan seurakunnassa
veroprosenttia nostettaisiin, saattaisi se aiheuttaa kirkosta eroamisia.
Veroprosentti vahvistetaan aina 0,05 prosentin tarkkuudella. 0,05 prosentin korotus
merkitsisi verotuloihin reilun 200.000 euroa lisää veroa (mikäli jäsenmäärä pysyisi
ennallaan). Jos oletetaan, että jäsenkato jatkuu entisellään, niin tuo korotus on
menetetty reilussa vuodessa.

Tark. ______ / ______

Tällä perusteella saattaa olla perustellumpaa edelleen jatkaa toimintojen sopeuttamista
jäsenmäärään.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi
1,50 %.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan
seurakunnan veroprosentiksi vuodelle 2017 vahvistetaan 1,50 %.

150. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA HAUKISAARESTA TONTTI NRO 8
– esityslistan liite 2
Kneuv. 20.9.2016: § 137
Vapaa-ajan asunnon käyttöön vuokrattu tontti on ollut vuodesta 1978
vuokrattuna Ilmari ja Terttu Puronaholle. Vuonna 2006 vuokrasopimus siirtyi
heidän tyttären Paula Kivisen nimiin. Vuokrasopimus päättyy heinäkuussa
2016. Paula Kivisen tytär Anu Koivumäki on yhdessä puolisonsa Ville
Koivumäen kanssa kiinnostunut tontin ostamisesta.
Anu ja Ville Koivumäen ostotarjous Haukisaaren tontista nro 8 (pinta-ala 2000 m2)
on 20.000 €.
------Haukisaaren tontti nro 8 sijaitsee Punkaharjun Laukansaaren kylässä
Seurakunnanmaa -nimisellä tilalla, kiinteistötunnus 740-596-2-94.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Talousjohtajan esitys:
Esitys annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Talousjohtaja on saanut hinta-arviot tontista.
Hän on tehnyt vastatarjouksen ostettavan määräalan suurentamisesta 5000 m2,
jolloin rakennusoikeus tontilla kasvaisi. Koivumäet eivät ole vielä vastanneet
tarjoukseen.
Näin ollen talousjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle.
Päätös:
Asia jätettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Savonlinnan seurakunnan talousjohtaja Kari Virtanen 18.8.2016 käymässään
puhelinkeskustelussa Paula Kivisen kanssa esitti tarjouksen lisämääräalan 3000 m2
liittämisestä Punkaharjun Haukisaaressa olevaan tonttiin nro 8, Seurakunnanmaa
rn 2:94. Lisämääräalan hinnaksi Virtanen ilmoitti 5.000 €.
Anu ja Ville Koivumäki hyväksyy Kari Virtasen tekemän tarjouksen
lisämääräalasta, jolloin Punkaharjun Haukisaaressa olevan tontin nro 8,
kokonaismääräala olisi 5000 m2 ja hinta 25.000 €.
Tontin käypä arvio Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon Harri Huupposen
mukaan;
Lomarakennuspaikan käypä arvo on 24.500 euroa. Käypä arvo pitää sisällään
seuraavat oletukset:
- pinta-ala on vähintään 5000 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 100 kerros-m2.
Tark. ______ / ______

- kohde ei ole vuokrattu eivätkä muutkaan sopimukset/määräykset rasita sitä
- arvion tarkkuus +/- 15 %
Tähän tonttiin voidaan myydä lisäksi venevalkama oikeus Kukkoniemeen 728,00 €
hintaan.
Tontin käypä arvio LKV Hannu Naukkarinen Oy mukaan;
-2000 m2 tontin käypä arvo tällä hetkellä n. 23.000 €
-5000 m2 tontin käypä arvo tällä hetkellä n. 28.000 €
-arvion tarkkuus +/- 15 %
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että Savonlinnan
seurakunta myy Anu ja Ville Koivumäelle 5000 m2 määräalan tilasta
Seurakunnanmaa 740-596-2-94 (Haukisaaren tontti nro 8) hintaan 25.000 €.
Määräalasta muodostuu Puruveden rantayleiskaavan mukainen RA 1 lomaasunto paikka.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että
Savonlinnan seurakunta myy Anu ja Ville Koivumäelle 5000 m2
määräalan tilasta Seurakunnanmaa 740-596-2-94 (Haukisaaren
tontti nro 8) hintaan 25.000 €.
Määräalasta muodostuu Puruveden rantayleiskaavan mukainen
RA 1 loma-asunto paikka.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

151. §
LÄHETYSSIHTEERIN SIJAISUUS
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Henkilöstöpäällikkö on myöntänyt (kirkkoneuvoston ohjesääntö 12 §)
lähetyssihteeri Sanna Stainerille virkavapautta ajalle 4.11.2016 - 16.9.2017.
Lisäksi Sanna Stainerilla on vuosilomaa 27.10. - 3.11.2016 sekä 17.9. - 26.10.2017.
Lähetyssihteerit Sakari Seppälä ja Sanna Stainer ovat haastatelleet
6.10.2016 nuorisonohjaaja Anneli Wirkolaa.
He esittävät Anneli Wirkolaa lähetyssihteeri Sanna Stainerin sijaiseksi.
Sijainen voisi aloittaa jo 24.10.16, näin tehtävien siirto sujuisi vaivattomammin.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee lähetyssihteeri Sanna Stainerin sijaiseksi ajalle 24.10.2016 –
26.10.2017 nuorisonohjaaja Anneli Wirkolan. Ennen sijaisuuden vastaanottamista
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävän palkkaus vaativuusryhmän 402 mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan
4 kk koeaikaa.

Tark. ______ / ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi lähetyssihteeri Sanna Stainerin sijaiseksi
ajalle 24.10.2016 – 26.10.2017 nuorisonohjaaja Anneli Wirkolan.
Ennen sijaisuuden vastaanottamista valitun on esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävän palkkaus vaativuusryhmän 402 mukaan. Tehtävän
täytössä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

152. §
ILMOITUSASIAT
- tuomiokapituli on myöntänyt pastori Kati Lounelalle virkavapaata 2.11.2016 –
- 31.8.2017 äitiys- ja vanhempainvapaata varten
- tuomiokapituli on myöntänyt pastori Jukka Peltolalle virkavapautta 3.10. – 2.11.
vanhempainvapaita varten
- tuomiokapituli on myöntänyt rovasti Toivo Loikkaselle virkavapautta 12.9. –
31.12.2016 ja määrännyt pastori Jani Lambergin V kappalaisen viransijaiseksi
samalle ajalle
- tuomiokapituli on määrännyt pastori Per Lindbladin VI seurakuntapastorin
viransijaiseksi 12.9. – 31.12.2016 ja VII seurakuntapastorin viransijaiseksi
1.1. – 31.8.2017
- Puheenjohtaja on tilannut kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille 8 viikon jakson
Sana-lehteä edulliseen hintaan (1 euro/lehti)
- Puheenjohtaja ja työryhmän jäsenet kertoivat reformaatio-juhlavuoden
tapahtumien valmisteluista
- Hirvaslahdessa voi osallistua hirsitalkoisiin tiistaisin ja torstaisin klo 14 eteenpäin
- seuraava kirkkoneuvosto ti 15.11. klo 18.00

153. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

154. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

Tark. ______ / ______

