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Tark. ______ / ______

53. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

54. §
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 26. päivänä huhtikuuta 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.

55. §
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
73. § Ortodoksisen seurakunnan anomus
74. § Tonttien hinnoittelu Ahvionniemessä
75. § Jouluradioon osallistuminen

56. §
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
Tero Mikkonen ja Tuula Rasimus.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 9. toukokuuta 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 muutoksen- hakuajan.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ajalla 10. – 24.5.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 4. toukokuuta 2016.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Mikkonen ja Arja Saarikoski.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 10. – 24.5.2016.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 4. toukokuuta 2016.

57. §
VUODEN 2016 PUUKAUPAT
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan seurakunnan talousarviossa on tuloarviona 450.000 euroa metsän
myynnistä. Mhy Etelä-Savo on tehnyt tuloja vastaavat leimikot, joista tarjoukset saadaan
maanantaina ennen kokousta.
Tarjouksia tulee esittelemään kokoukseen Mhy Etelä-Savon Harri Huupponen ja
Vesa Laukkanen.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Alla tarjousvertailut:

Metsä-Hannola/Tölkönmäki 06-574-066D-16 (Savonlinna
Lehtiniemi)
€
Metsä-Group
61326
Versowood
61081
UPM-Kymmene
58100
Sahakuutio
56596
Stora-Enso
54472
Tark. ______ / ______

Marjokoski 06-572-046H-16 (Savonlinna, Kallislahti)
€
Metsä-Group
42249
UPM-Kymmene
39280
Stora-Enso
37432
Kuppi 06-572-037K-16, Savonlinna, Pihlajalahti
€
Metsä-Group
23698
UPM-Kymmene
21691
Paunolanmäki 06-572-039A-16
Proomu/nippula
UPM-Kymmene
Metsä-Group
Stora-Enso
Paunolanmäki 06-572-034G-16
Metsä-Group
Harvestia
UPM-Kymmene
Stora-Enso

€
39121
38980
37697

€
33182
32596
30617
29842

Pekkala 06-574-067E-16 (Savonlinna, Pihlajavesi)
Proomu/nippula
€
Metsä-Group
21904
Stora-Enso
tänä kesänä
21785
UPM-Kymmene
20896
Marjakorpi 06-593-141D-15 (Sulkava kirkonkylä)
€
UPM-Kymmene
78756
Versowood
75235
Metsä-Group
75207
Niemelä 06-593-056G-15 (Sulkava,Partalansaari)
€
Harvestia
15939
UPM-Kymmene
15036
Metsä-Group
12693
Sinkkola 06-593-015L-16 (Sulkava,Lohilahti)
€
UPM-Kymmene
33003
Versowood
32702
Tark. ______ / ______

Metsägroup

32257

Purola 06-545-023L-15 (Kerimäki)
€
UPM-Kymmene
46020
Metsä-Group
42438
Laurila 06-544-188A-15 (Kerimäki,Alakuona)
€
Pentti Heinonen Oy
71121
UPM-Kymmene
64609
Metsä-Group
57833
Laurila 06-544-104E-15 (Kerimäki, Alakuona)
€
Stora-Enso
19247
UPM-Kymmene
18795
Metsä-Group
15881
Pappilanmaa 06-554-185K-15 (Kerimäki,Kerimaa)
€
UPM Kymmene
110053
Stora-Enso
107931
Metsä-Group
103796
Versowood
99573
Sahakuutio
98877

Korkeimmat tarjoukset yhteensä 595.619 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy puukaupat tehtäviksi korkeimpien tarjousten perusteella
paitsi Pekkala tilalta Stora Enson kanssa, koska silloin kauppa toteutuu tämän vuoden
aikana.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi puukaupat tehtäväksi korkeimpien
tarjousten mukaan, paitsi Pekkala, josta hyväksyttiin hinnaltaan
toiseksi korkein tarjous Stora Ensolta, sillä perusteella, että
kauppa toteutuu tänä kesänä.

58. §
KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 5.6. – 26.6.2016 – liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista.
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista (KL 2:8). Kirkkoherra ja kappelineuvostot sekä piirineuvosto ovat laatineet ehdotuksen kolehtisuunnitelmaksi ajalle 5.6. – 26.6.2016.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 5.6. – 26.6.2016.
Tark. ______ / ______

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

59. §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIJAISEN VALINTA
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.3. §:n 41 kohdalla julistanut haettavaksi
Kerimäen kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden ajalle 23.5.2016 –
15.5.2017.
Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyönohjaajan tutkinto
tai kirkon virkaan kelpoistavan sosionomin (AMK) tutkinto. Viran palkkaus 502 mukaan.
Ennen viransijaisuuden vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta sekä rikoslain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Tehtävään valitulla on 4 kk:n koeaika.
Viran täyttöä valmistelemaan nimettiin työryhmä; Juha Hakala,
Sammeli Juntunen, Jani Lamberg, Merja Immonen ja Arja Saarikoski.
Ilmoitus sijaisuudesta oli Kotimaa –lehdessä, te-palveluiden sivustolla
sekä kirkon rekrytointisivustolla.
Määräaikaan 20.4. klo 12 mennessä hakemuksen toimittivat diakoni Tiina Reijonen,
yhteisöpedagogi Kristiina Rankila ja nuorisotyönohjaaja Anneli Wirkola.
Haastattelut suoritetaan 26.4. klo 15 alkaen.
Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Haastatteluun oli kutsuttu koulutukseltaan pätevät Kristiina Rankila ja Anneli Wirkola.
Työryhmä esittää saamansa kokonaiskuvan perusteella viransijaiseksi valittavaksi
Kristiina Rankilaa ja varalle Anneli Wirkolaa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Kerimäen kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi ajalle 23.5.2016 – 15.5.2017 Kristiina
Rankilan ja varalle Anneli Wirkolan.
Palkkaus 502 mukaan. Ennen viran vastaanottamista valitun on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta ja rikoslain
6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kk koeaikaa.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa.

60. §
LASTENOHJAAJA EIJA HALOSEN EROANOMUS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Eija Halonen on jättänyt eroanomuksen lastenohjaajan tehtävistä 1.8.2016 alkaen
eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Eija Haloselle eron lastenohjaajan tehtävästä 1.8.2016
alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Eija Haloselle eron lastenohjaajan
tehtävästä 1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Tark. ______ / ______

61. §
TIEDOTUSSIHTEERIN SIJAISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Tiedotussihteerin vuorotteluvapaan sijainen Pia Rask anoo sivutoimilupaa tehdäkseen
vapaa-ajallaan muusikon ja toimittajan töitä sijaisuutensa aikana.
Työtä on keskimäärin 3 tuntia kuukaudessa ja se ei haittaa tiedotussihteerin töitä.
Tehtävät sisältävät mm. konsertteja, juontotehtäviä, opastuksia, artikkeleita, levyarvosteluja ja kolumneja.

Lisäksi Rask kysyy erillislupaa tehdä työajallaan tarvittaessa kanttorin sijaisuuksia
Savonlinnan seurakunnan alueella.
Toimituspalkkiosopimus 2 § 2 mom. Palkkion maksaminen seurakunnan omalle
henkilöstölle:
Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle
lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:
1) viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään
2) osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä
ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn toimituksen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Pia Raskille sivutoimiluvan vapaa-ajalla tehtäviä muusikon
ja toimittajan töitä varten keskimäärin 3 tuntia kuukaudessa.
Lisäksi hänelle annetaan työaikansa puitteissa lupa tehdä tarvittaessa kanttorin
sijaisuuksia Savonlinnan seurakunnan alueella tiedotussihteerin sijaisuutensa aikana
ilman erillispalkkiota tai ylityökorvauksia.
Pia Rask poistui kokouksesta asian käsittely ajaksi.
Käsittely:
Pia Rask oli jättänyt puheenjohtajalle täydennetyn hakemuksen, jossa hän kysyy lupaa
tehdä työajan ulkopuolella kanttorin sijaisuuksia Savonlinnan seurakunnassa korvausta
vastaan.
Sijaisuuksien hoitaminen työajalla on työnjohdollisesti sovittavissa. Mutta todettiin, ettei
korvausten maksaminen ole sopimusten mukaan mahdollista.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

62. §
VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN KESÄKAUDELLE 2016 – esityslistan liite 1
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Vuosiloma annetaan pääosin kesäaikaan lomakaudella, joka alkaa 1.5. ja päättyy 30.9.
Lomasta jätetään myös yleensä osa pidettäväksi talvilomana. Kesällä pidettävän ja
talvilomana pidettävän loman suhdetta voidaan muuttaa työn tarpeiden vuoksi tai jos
työnantaja ja viranhaltija/työntekijä siitä sopivat. Ennen kesäloman ajankohdan
vahvistamista
ns.
lomajärjestyksellä
työnantajan
tulee
tiedustella
viranhaltijoiden/työntekijöiden toiveita loman ajankohdasta. Sopimuksessa on myös sovittu
Tark. ______ / ______

siitä, millä edellytyksillä vahvistetun vuosiloman ajankohtaa voidaan siirtää esimerkiksi
sairastumistapauksissa.
Viranhaltija/työntekijä voi ennen lomajärjestyksen vahvistamista säästää osan
ansaitsemastaan vuosilomasta annettavaksi myöhempänä vuonna säästövapaana.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa Savonlinnan seurakunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden
vuosilomat kesäkaudelle 2016 liitteen mukaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti Savonlinnan seurakunnan työntekijöiden
ja viranhaltijoiden vuosilomat kesäkaudelle 2016 liitteen mukaisesti.

63. §
LISÄMÄÄRÄRAHA VÄHÄVARAISTEN ILMAISRUOKAILUN JATKAMISEKSI
- esityslistan liite 2
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Johtava diakoniaviranhaltija Mari Kulmala on tehnyt kirkkoneuvostolle esityksen
maksimissaan 12 000 euron lisämäärärahasta, joka osoitetaan lisätueksi Toimintakeskukselle. Tällä summalla se pystyy palkkaamaan henkilön, jonka palkkatukimäärä on 30 – 50 % palkkakuluista. Muutoin Pääskylahden seurakuntatalolla
toimiva päiväkeskus, jossa on tarjolla keskiviikkoisin maksullinen 3 euron ruoka
ja torstaisin ilmainen ruoka, joutuu sulkemaan ovensa kesäkuun lopussa.
Ruokailijoita käy keskiviikkoisin 30 – 50 ja torstaisin 60 – 80. Vuonna 2015
ilmaisruoka-annoksia jaettiin lähes 5000. Lisämääräraha mahdollistaa työntekijän
palkkaamisen vuoden ajaksi.
Diakoniatyön omasta budjetista on tällä hetkellä mahdollista karsia vain työttömien
leiripäivä, leikata päiväkeskushenkilöstön virkistysrahaa sekä luopua kokonaan
vähävaraisten perheiden kesäristeilystä. Muuta leikkausvaraa ei diakoniatyössä ole,
koska vahvistettu budjetti on yli 10 % aiempia vuosia pienempi. Vaikka nämä
leikkaukset tehtäisiin, ne eivät riitä tarvittavaan 12.000 euron lisämäärärahaan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää 12.000 euron lisämäärärahan, joka ohjataan Toimintakeskukselle työntekijän palkkaamiseen. Näin turvataan
vähävaraisten ilmaisruokailun jatkaminen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää
12.000 euron lisämäärärahan, joka ohjataan Toimintakeskukselle
työntekijän palkkaamiseen. Näin turvataan vähävaraisten ilmaisruokailun jatkaminen.

64. §
TEKO RY:N TALOUSARVIOTUKI LEIPÄJAKELUUN
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Talousarviota valmisteltaessa kaikkia talousarviotukia vähennettiin. Näin kävi myös
Teko ry:n 2.500 euron tuelle.

Tark. ______ / ______

Teko ry kerää ja jakaa eri toimijoille kauppojen vanhaksi menneitä leipiä. Savonlinnan
seurakunta on saanut tätä kautta Kellarpellon ja Pääskylahden seurakuntakotien
ilmaisruokailun leivät ja vähävaraisille jaettavaksi yhteensä noin 20 laatikollista viikossa.
Tällä hetkellä Teko ry saa kaupungilta 2.500 euroa leipätoimintaansa varten ja toinen
2.500 pitäisi saada muilta toimijoilta, jotta toimintaa yleensäkään voitaisiin ylläpitää.
Jotta leipäjakelu saataisiin turvattua, tulisi seurakunnan palauttaa tuo 2.500 euroa
talousarviotueksi Teko ry:lle.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarviomuutosta; lisämääräraha 2.500
euroa Teko Ry:lle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää
talousarvioon lisämäärärahan 2.500 euroa Teko Ry:lle.

65. §
RANTASALMEN TORI-ALUEEN TONTTIVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 30.3.2016 § 23:
Rovelan Viljelmille on vuokrattu Rantasalmen kunnan Rantasalon kylässä
sijaitsevasta Kirkkorinne (RN:o7:50) nimisestä tilasta kaavanmukainen liiketontti.
Tontti on Kirkkorinne tilaa RN:o 7:50, korttelissa 31 tontti n:o 2. Kaavanmukaisen
tontin pinta-ala n. 800 m2, josta Rovelan Viljelmille on vuokrattu määräala n. 480 m2.
Rantasalmen seurakunta on vuokrannut erillisellä vuokrasopimuksella ko. tontin
Rantasalmen kunnalle tilapäiseksi torialueeksi 31.12.20016 saakka.
Vanha vuokrasopimus Rovelan Viljelmien kanssa on päättynyt 31.12.2015.
Yrittäjä Tuomas Koivistoinen (uusi yritys: MTY Koivistoinen Leena Koivistoinen
Tuomas) on ottanut yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse 11.3.2016 sekä pyytänyt
jatkamaan vuokrasopimusta edellä mainitusta liiketontista heidän uudelle
yritykselleen. Tontilla sijaitsee myös heidän omistama kioskirakennus terasseineen.
Esitys:
Kappelineuvosto päättää esittää, että kirkkoneuvosto vuokraa yritykselle MTY
Koivistoinen Leena ja Koivistoinen Tuomas Kirkkorinne tilasta RN:o 7:50, korttelissa
31, määräalan n. 480 m2 tontista n:o 2 viiden (5) vuoden ajaksi 1.1.2016-31.12.2020.
Lisäksi kappelineuvosto esittää, että vuosivuokran määrä on 700,00 €.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vuokrata MTY Koivistoinen Leena ja Koivistoinen Tuomas
Kirkkorinne tilasta RN:o 7:50, korttelissa 31, määräalan n. 480 m2 tontista n:o 2 viiden
(5) vuoden ajaksi 1.1.2016 - 31.12.2020.
Vuosivuokraksi määrätään 700 euroa.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

Tark. ______ / ______

66. §
SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN
KIRKKOVALTUUSTOLLE – esityslistan liite 3
valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksen 44 § käsiteltiin Savonlinnan seurakunnan vuoden
2015 tilinpäätös seuraavasti:
Toimintatuotot:
Merkittävimpiä tulonlähteitä ovat mm. iltapäiväkerhon korvaukset 114.499,00 euroa,
asuinhuoneistojen vuokrat 139.292,74 euroa ja puutavaran myynti 462.313,82 euroa.
Vuonna 2015 myytiin myös kiinteää omaisuutta ja niiden myyntivoitosta saatiin
415.089,92 euron verran. Kaikkiaan toimintatuotot vuodelta 2015 olivat 2.043.911,70
euroa. Talousarvio ylittyi tulojen osalta 169.310,20 euroa.
Toimintakulut:
Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 4.883.028,48 euroa. Palkkojen osuus
seurakunnan toimintakustannuksista oli 62,324 (62,98/2014, (62,27/2013, 61,38 %/2012,
61,86/2011, 61,25/2010, 63,96/2009) prosenttia ja verotuloista 69,91 (74,05/2014,
75,97/2013, 76,54/2012, 72,03/2011, 75,2/2010, 76,52/2009) prosenttia.
Kirkkohallituksen suosituksen mukaan henkilöstökulut tulisivat olla noin 60 %
verotuloista.
Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 1.511.174,61 €. Summa alitti talousarvion
134.848,39 eurolla. Yksittäisiä suuria ylityksiä oli, mutta ne kompensoituvat muiden
tilien säästöillä.
Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 84.205,87 €, alitusta talousarvioon
nähden oli 3.749,11 euroa. Summa on reilut 12.000 euroa vähemmän kuin edellisenä
vuotena.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 822.457,01 €. Tavarahankinnat jäivät talousarviosta
82.676,99 €.
Annetut avustukset olivat 361.038,08 €. Avustukset olivat noin 111.000 euroa yli
talousarvion, mutta se selittyy sillä että suuri osa ylityksestä oli kerättyjä
vapaaehtoisvaroja, jolloin ylitys kuittaantuu tulopuolella.
Muut toimintakulut olivat 183.688,69 €, suurimpina yksittäisinä kohtina kiinteistövero
102.229,84 €.
Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen 5.801.535,40 €.
Kun otetaan huomioon verotulot + 6.985.222,05 €, josta vähennetään
verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu ja lisätään annetut avustukset, korko- ja
rahoitustuotot ja kulut saadaan vuosikate, joka on ylijäämäinen 938.166,25 €.
Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien tulojen ja menojen
erotusta.
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Vuosikatteesta vähennetään poistot – 404.458,71 € saadaan tilikauden tulos, mikä on
533.707,54 € ylijäämäinen. Taseesta puretaan investointivarausta 34.754,08 euroa, mikä
näin parantaa seurakunnan tilikauden tulosta ja tilikauden tulokseksi tulee 568.461,62 €.
Tilikauden tulos oli odotettua parempi, johtuen vuoden aikana vähennetystä
henkilöstömäärästä.
Savonlinnan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on noin 32,2 milj. €.
Talousjohtajan esitys:
1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 568.461,62 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja esittää tilinpäätöksen
tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Käsittely:
Talousjohtaja selvitti tilikauden tulosta, joka oli ennakoitua parempi. Palkkamenojen
säästöt selittyvät sillä, että kustannukset oli varattu täysimääräisinä ja kesken vuotta
vapautuneita virkoja ei kaikkia täytetty.
Budjettikuri on ollut hyvä, siitä kirkkoneuvosto antaa kiitokset henkilökunnalle.
Osa tuloksesta muodostuu omaisuuden myynnistä ja myös sijoitustoiminta on ollut
tuottoisaa viime vuonna. Kassavarojen riittävyys oli vuoden lopussa 200 päivää.

Päätös:

1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 568.461,62 euroa
siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2)Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen, allekirjoitti sen ja esittää
tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Tilintarkastus on tehty 19.4.2016 ja tarkastuksen tulokset on luettavissa siitä annetussa
lausunnossa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättää, että tilikauden ylijäämä 568.461,62 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille.
2) vahvistaa Savonlinna seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2015
3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015
Päätös:

Kirkkoneuvosto tutustui tilintarkastuksesta annettuun lausuntoon
ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättää, että tilikauden ylijäämä 568.461,62 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2) vahvistaa Savonlinna seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2015
3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2015

67. §
RANTASALMEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN
KIRKKOVALTUUSTOLLE – esityslistan liite 4
valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Tark. ______ / ______

Rantasalmen seurakunta on lakkautettu 31.12.2015 ja liitetty osaksi Savonlinnan
seurakuntaa. Rantasalmella ei ole enää toimivaa kirkkoneuvostoa ja kirkkovaltuustoa.
Tästä johtuen Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto ja –valtuusto joutuvat
käsittelemään Rantasalmen seurakunnan viimeisen tilinpäätöksen vuodelta 2015.
Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksen 43 § käsiteltiin Rantasalmen seurakunnan vuoden
2015 tilinpäätös seuraavasti:
Toimintatuotot:
Rantasalmen seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen tuloslaskelma osoittaa alijäämää
-118.890,81 € ja vuosikate ylijäämää 33.386,89 €. Edellä mainittu alijäämä johtui siitä,
että seurakunnan poistosuunnitelma muutettiin vastamaan Savonlinnan seurakunnan
poistosuunnitelmaa ajatellen tulevaa seurakuntaliitosta. Rahoituslaskelman mukaan
seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta ylijäämäinen
33.386,89 €. Taseen loppusumma on 1.917.697,98 €.
Toimintatuottoja kertyi 163.550,67 €, joista metsätalouden tuotot olivat 56.852,34 €.
Toimintakulujen puolella henkilöstökulut sivukuluineen ja henkilökulujen oikaisuerineen
olivat 496.266,15 euroa, jonka osuus on kaikista tuloslaskelman kuluista 44,22
prosenttia.
Kiinteistöissä tehtyjä suurempia vuosimenoja olivat mm. Kirkon sisäseinien maalaustyöt
6.211,70 €, Kirkon paloilmoitinkeskuksen vaihto 6.578,20 €, Kirkkorinteen
kalustohankinnat 5.348,34 € (laitoskylmiöt ja siivouskone), Kaarnetsaaren leirikeskuksen
laitureiden korjaus 12.419,30 €, hautausmaalla kaadettujen puiden kantojen jyrsintä
4.570,02 € ja hautausmaan koneiden huollot / huoltotarvikkeet 5.769,74 €. Lisäksi
kiinteistöjen lämmityskulut ylittyivät 2.250,31 €
(v.2014 tilinpäätöksessä alitus 3.927,34 €) ja sähkö- ja vesikulut ylittyivät 2.945,72 €
talousarvioon nähden.
Talousarviovuonna 2015 ei ollut toteutuneita investointeja.
Kirkollisverotuloissa (ansio- ja pääomatuloverot) kassakertymä oli 10.682,86 € suurempi
ja yhteisöverotulojen kassakertymä 1.168,10 € suurempi kuin talousarviossa oli arvioitu.
Eli kokonaisuudessaan verotulojen kassakertymä oli 11.850,96 € arvioitua suurempi.
Verotulojen täydennysavustusta v.2015 ei saatu kirkkohallitukselta olenkaan.
Seurakunnan sijoitukset tuottivat vuonna 2015 varsinaisia korko- ja muita
rahoitustuottoja yhteensä 13.738,75 euroa. Lisäksi seurakunnan sijoitusten
arvonmuutoksia jouduttiin kirjaamaan kirjanpitoon vuoden 2015 aikana yhteensä –
3.285,81 euroa ja Kalevi Dillströmin testamentin sijoitusten arvonmuutoksia +5.988,42
euroa.
Seurakunnan keväällä 2011 saaman Kalevi Ilmari Dillströmin testamentin arvo
kirjanpidossa oli vuoden 2015 alussa 130.903,37 euroa (rahoitusomaisuus 60.903,37
euroa ja kiinteä omaisuus 70.000,00 euroa) ja taas vuoden 2015 lopussa 109.375,96
euroa (rahoitusomaisuus 39.375,96 euroa ja kiinteä omaisuus 70.000,00 euroa).
Testamentin varoja on ohjattu kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti
seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön, partiotyöhön ja rippikoulutyöhön.

Tark. ______ / ______

Vuoden 2015 lopussa Maija-Liisa ja Eino Pakomaan lahjoittama testamentti
Rantasalmen seurakunnalle tuli lainvoimaiseksi. Edellä mainitun testamentin arvo
kirjanpidossa oli vuoden 2015 lopussa 362.367,66 euroa.
Rahat ja pankkisaamiset olivat tilinpäätöshetkellä 122.714,05 euroa ja pitkäaikaiset
sijoitukset eli rahoitusomaisuusarvopaperit 131.414,89 euroa. Kassavarojen riittävyys
tilinpäätöshetkellä oli 96 päivää ja seurakunnan omavaraisuusaste 90,07 %.
Aluekappalainen Jussi Leppäniemi ja taloussihteeri Ari Pakomaa esittelevät
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015.
Tilinpäätös on käsitelty Rantasalmen kappelineuvoston kokouksessa 7.3.2016, jossa se
merkittiin tiedoksi.
Talousjohtajan esitys:
1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä -118.890,81 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja esittää tilinpäätöksen
tilintarkastajan tarkastettavaksi
Käsittely:
Todettiin, että aiemmin liittyneet kappeliseurakunnat tekevät edelleen omat
esityksensä talousarvioon, mutta toimintakertomus on yhteinen.
Rantasalmen kappeliseurakuntaa seurataan jatkossa erillisenä pari vuotta,
kuten aiemmissakin liitoksissa on toimittu.

Päätös:

1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä -118.890,81 euroa
siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen, allekirjoitti sen ja
esittää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Tilintarkastus on tehty 25.4.2016 ja tarkastuksen tulokset on luettavissa siitä annetussa
lausunnossa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättää, että tilikauden alijäämä -118.890,81 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämä tilille.
2) vahvistaa Rantasalmen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2015
3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015
Päätös:

Kirkkoneuvosto tutustui tilintarkastajien lausuntoon ja päätti
esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättää, että tilikauden alijäämä -118.890,81 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2) vahvistaa Rantasalmen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta
2015
3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2015
Tark. ______ / ______

68. §
HAUDANKAIVAJA JORMA KIVINIEMEN IRTISANOUTUMINEN ELÄKKEELLE
JÄÄNNIN JOHDOSTA
valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Haudankaivaja Jorma Kiviniemi on jättänyt 20.4.2016 päivätyn kirjeen, jolla hän anoo
eroa työsuhteestaan jäädäkseen vanhuuseläkkeelle 1.7.2016 alkaen
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää haudankaivaja Jorma Kiviniemelle eron työsuhteestaan
1.7.2016 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi haudankaivaja Jorma Kiviniemelle eron
työsuhteestaan 1.7.2016 alkaen.

69. §
PÄÄSKYLAHDEN SEURAKUNTAKODIN KOSTEUSREMONTTI – esityslistan liite 5
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Pääskylahden seurakuntatalolla on todettu alakerrassa kosteusvaurio. Entisen autotallin
alapohja on vettynyt. Syytä kosteusvaurioon ei tiedetä. Kosteus on tullut joko ulkoa
seinän tai pohjan kautta tai sitten joku putki vuotaa ja päästää vettä sisään.
Viemäriverkosto on kuvattu ja kuvissa ei ole nähtävissä vuotokohtaa. Viemäristö on joka
tapauksessa elinkaarensa päässä.
ISTO Oy:n kiinteistöpäällikkö RI AMK Jouni Mähönen on selvittänyt mahdollisia
kustannuksia yhdistetystä putkisto- ja lattiaremontista + salaojien teko. Liitteenä arvio
korjauskustannuksista, yhteensä 79.000 0 alv%, 98.000 euroa sis. 24 % alv. Arvio ei

sisällä mahdollisia räjäytyksiä tai asbestin purkuja. Tällä hetkellä arvioidaan, että ainakin
lattialaatoissa on liimassa asbestia. Asbestikartoitus kiinteistöön on tilattu.
Aikaisemmin alakerrassa on toiminut iltapäiväkerho ja AA ryhmä. Iltapäiväkerho on
siirretty pidettäväksi Nätkin koululle ja AA-ryhmä yläkertaan. Koululla pidetyn
kaupungin ja seurakunnan välisessä neuvottelussa todettiin, että tulevaisuudessa
iltapäiväkerhot voitaisiin pitää pysyvästi Nätkin koululla.
Alakerran tilaa ei välttämättä tarvita enää omaa toimintaa varten, mutta rakennuksen
ylläpitämiseksi korjaus tulisi tehdä.
Terveystarkastajan arvion mukaan alakerran sulkemista ja ilman pääsyä yläkertaan
rajoittamalla muun kiinteistön käyttöä voidaan jatkaa. Jos yläkerrassa työntekijät yhäkin
oireilevat, tulee kiinteistö sulkea tai aloittaa kiinteistön korjaukset.
Kirkkoneuvostossa tulisi keskustella koko kiinteistön arvosta seurakunnalle ja sen
tulevaisuudesta. Välitön kiire remontille ei ole, mutta jos kiinteistö aiotaan pitää
käytössä, suunnitelmat korjauksiksi ja sen laajuudeksi tulee aloittaa.
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuosi 2016 testataan voidaanko yläkerrassa toimia ilman
remonttia ja jos näin ei onnistu, varataan vuoden 2017 budjettiin varat korjausta varten.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

70. §
VARPARANNAN LEIRIKESKUS
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Varparannan leirikeskus on tyhjillään ensi kesästä lähtien. Kiinteistöstrategiassa
leirikeskus on jätetty varalle.
Jos keskus jää tyhjilleen, sen kunto saattaa rapistua nopeastikin.
Lisäksi Valkealammen vesi on matala happipitoista ja muutamana vuotena vedessä on
ollut niin paljon sinilevää, että vesi on mennyt käyttökieltoon. Veden laatua on yritetty
parantaa ilmastuksella sekä pumppaamalla vettä suodattumaan läheiseen sorakuoppaan.
Ely-keskuksesta on tulossa Teemu Tuovinen, ympäristönsuojelun asiantuntija,
tarkastamaan Valkelammen tilannetta 26.5.2016.
Valkealammen tilanteesta annetaan tarkempi selvitys kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee Varparannan leirikeskuksen mahdollisesta vuokraamisesta
ja lammen kunnostuksesta ja antaa viranhaltijoille ohjeet asian jatkovalmisteluun.
Käsittely:
Keskustelussa todettiin, ettei tilojen vuokraus onnistu, jos lampi ei ole kunnossa.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

71. §
KIRKKOVENEIDEN VUOKRAUS
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Seurakunnan vapaaehtoiset ovat veistäneet seurakunnan käyttöön kaksi vanhanajan
kirkkovenettä. Muutamana vuotena toinen kirkkovene on ollut Hirvaslahden
leirikeskuksen rippikoulukäytössä ja toinen heinäkuun ajan kaupungin keskustassa
venepapin ohjaamana turistikäytössä.
Viime kesänä kumpaakaan venettä ei edes laskettu vesille. Lomakylä Järvisydän Oy
haluaisi vuokrata veneet käyttöönsä Järvisydämmen ja Kaarnetsaaren välisiin
soutumatkoihin. Heidän tarjouksensa on 500 euroa/vene kesäkauden käytöstä.
Seurakunnalle jäisi veneiden kevät- ja syyskorjaukset. Kuljetuskustannukset jäisivät
Lomakylä Järvisydän Oy:lle.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vuokrata kirkkoveneet Lomakylä Järvisydän Oy:lle
kesäkaudeksi 2016 hintaan 500 euroa/vene.
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Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

72. §
PIHLAJANIEMEN SEURAKUNTAKODIN VUOKRAAMINEN KAUPUNGILLE
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan kaupungin toimitilapalvelut ovat kysyneet mahdollisuutta vuokrata
Pihlajaniemen seurakuntakodintiloja käytettäväksi esiopetuksen väistötiloina
1.1.2017-31.5.2018 välisenä aikana.
Seurakunnalta on pyydetty vuokratarjous/hinta ko. tiloista 10.5.2016 mennessä.
Tällä hetkellä tiloja Pihlajaniemeltä on varattuna päiväkerhoryhmä 1 ja 2, jotka toimivat
aamupäivisin, lukuun ottamatta keskiviikkoa. Perhekerhoryhmä toimii yhtä aikaa
torstaina päiväkerhon kanssa. Keskiviikko iltapäivästä tilat on varattu Pihlajaniemen
lähetyspiirille. Jos tilat vuokrataan, näille kerhoille pitäisi löytää korvaava paikka.
Iltapäivisin tiistaina on Linnalan Satujumppa (laskutettava tilaisuus) ja torstaina AAkerho.
Lisäksi viikonlopun hautaustilaisuuksia ei voitaisi ottaa tiloihin. Vuokraustilanteessa
seurakunnalta jäisi tilojen siivous pois.
Lapsivaikutusten arviointi:
Seurakunnan päiväkerhoryhmät kokoontuvat tiloissa seuraavasti kevätkaudella 2016:
päiväkerhoryhmä 1 maanantai 9.00-11.30
päiväkerhoryhmä 2 tiistai 9.00-12.00
päiväkerhoryhmä 1 torstai 9.00-11.30 ja perhekerhoryhmä kello 9.15.-11.15
päiväkerhoryhmä 2 perjantai 9.-12.00
Nämä ryhmät joutuisivat siirtymään toimimaan samassa kiinteistössä olevaan
seurakunnan omistamaan 77 neliön asuntoon. Asunnon tilat riittäisivät ryhmien pitoon.
Kummassakin perhekerhossa on 10 lasta ja perhekerhossa 15.
Järjestely heikentää tilapäisesti näiden seurakunnan toiminnassa mukana olevien lasten
asemaa. Vuoden 2017 ryhmäkoosta ei ole vielä tietoa. Perjantaina 29.4.2016 loppuu
ilmoittautuminen ryhmiin kaudelle 2016 - 2017.
Jos tilat vuokrattaisiin kaupungille, turvattaisiin esiopetus Pihlajaniemellä hyvissä
tiloissa.
Talousjohtajan esitys:
Vuokratarjous Pihlajaniemen seurakuntakodin tiloista Savonlinnan kaupungille
käytettäväksi esiopetuksen väistötiloina ajalle 1.1.2017 - 31.5.2018 hintaan
1350,00 €/kk, lisäksi vuokralainen tekee vuokra-ajalle oman sähkösopimuksen, maksaa
veden kulutuksesta käyttönsä mukaan sekä huolehtii vuokrattujen tilojen siivouksesta.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

73. §
ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ANOMUS
Varkauden ortodoksinen seurakunta pyytää lupaa asentaa ortodoksinen puuristi
Pääskylahden hautausmaan ortodokseille suunnitellulle alueelle. Risti olisi kooltaan
noin 2,5 m korkea ja 1,40 m leveä.
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Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää luvan anotun ristin asentamiseen.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

74. §
AHVIONNIEMEN TONTTIEN HINTOJEN MÄÄRITTELY – liitteet 2 kpl
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
Tontti 1
Tontti 2 n. 8000 m2
Tontti 3 n. 12000 m2
Tontti 4 n. 15000 m2
Tontti 5 n. 12000 m2
Tontti 6 n. 12000 m2
Tontti 7 n. 13000 m2
Tontti 8
Tontti 9
Tontit 8 ja 9 sijaitsevat
Kaijansaaressa.

65-75.000
75-85.000
70-80.000
55-75.000
65-75.000
90-100.000

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

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.
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Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

75. §
JOULURADIOON OSALLISTUMINEN
Puheenjohtajalta on tiedusteltu seurakunnan halukkuutta osallistua Jouluradion
toimintaan. Kustannukset olisivat suuruusluokkaa 4000 – 5000 euroa.
Puheenjohtaja tiedusteli kirkkoneuvoston halukkuutta osallistua tämän
kaltaiseen toimintaan ja lähdetäänkö sitä valmistelemaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto ei pitänyt tarpeellisena aloittaa asian
valmistelua.

76. §
ILMOITUSASIAT
- Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10. Kouvolassa
- Martti Konstin terveiset Suur-Savon Sähkön yhtiökokouksesta
- papiston vapaa-aikasuunnitelma kesäkaudelle 2016 – esityslistan liite 6
- henkilöstöpäällikkö Heli Muhosen päätöspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 2/2016 – esityslistan liite 7
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 2/2016 – esityslistan liite 8
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 3/2016 – esityslistan liite 9
- Tuomiokapituli on vahvistanut hautaustoimen johtosäännön
- Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset 31.5. ja metsäretki 7.6.
- Kirkkovaltuusto 17.5.2016

77. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

78. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.40.

Tark. ______ / ______

