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127. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

128. §
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 22. päivänä elokuuta 2017.
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.

129. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
lisättynä lisäasioilla, joista oli lähetetty tietoja sähköpostitse;
142. § Enonkosken kunnan ostotarjous n. 3.000 m2 määräalasta
143. § Lisämaan ostotarjous Veneniemestä
144. § Lisämaan ostotarjous Veneniemestä

130. §
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
Martti Konsti ja Outi Kurttila.
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Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 4. syyskuuta 2017.
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 5. – 19.9.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 30. elokuuta 2017.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Konsti ja Outi Kurttila.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 5. – 19.9.2017.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 30. elokuuta 2017.

131. §
KOLEHDIN VAHVISTAMINEN SU 24.9. JA 1.10.2017
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkoneuvoston vahvistama kolehtilista päättyy 17.9. ja seuraava kirkkoneuvoston
kokous on suunnitteilla vasta 26.9.2017. Tuohon kokoukseen saadaan koottua koko
loppuvuoden kolehdit.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehdin sunnuntaille 24.9. sekä su 1.10. Kirkkohallituksen
määräämän kolehdin.
su 24.9.

16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito

Nepalin tulvakatastrofinalueiden ihmisten auttamiseksi, Suomen Lähetysseuran kautta, Suomen
Lähetysseura, PL 154, 00141 Helsinki
SAVONLINNA
Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen. Suomen Evankelisluterilainen
Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO), Hämeentie 155 A 9, 00560 Helsinki, FI36 8000 1701
2961 14.
ENONKOSKI
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä
hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Indonesiassa. Suomen Gideonit Gideoniterna
i Finland ry. Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07.
KERIMÄKI
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki,
viitenumeroluettelo
PUNKAHARJU
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su 1.10.

Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat

Seurakuntien varhaiskasvatuksen, lapsi- ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön
tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kautta. Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77,
viite 6110 2016 5.

Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti 24.9. ja 1.10. päiväjumalanpalveluksissa
kannettavat kolehdit edellä olevan mukaisesti.

132. §
PALAUTE KIRKOLLISKOKOUKSELLE TULEVAISUUSVALIOKUNNAN
MIETINNÖSTÄ – liite 1
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017. Kyseessä
on laaja uudistushanke, joka koskettaa kaikkia kirkon toimijoita. Mietinnössä
edellytetään, että kirkkohallitus kuulee seurakuntia ja hiippakuntia keskeisistä sisällöistä
ennen tarkemman valmistelusuunnitelman laadintaa.
Kirkolliskokous haastaa kirkon vastuunkantajia pohtimaan innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti kirkon tulevaisuutta. Tämän palautekyselyn kautta irrottaudutaan lähitulevaisuudesta ja katsotaan laajempaa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä kuin
normaalissa toiminnan suunnittelussa.
Palautepyyntö tuli seurakuntiin kyselylomakkeella viikolla 23. Vastausaikaa on 8.9.2017
saakka ja lopullisesti palautteen sisällöstä päättää kirkkoneuvosto.
Kokouksessaan 27.6.2017 kirkkoneuvosto jätti asian valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto
valmistelee palautetta 22.8. tämän esityslistan postituksen jälkeen ja tarkempi esitys
palautteen sisällöstä tuodaan kokoukseen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto antaa kirkolliskokouksen pyytämän palautteen tulevaisuusvaliokunnan
mietinnöstä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi liitteen mukaisen palautteen tulevaisuusvaliokunnan mietinnöstä.

133. §
II KAPPALAINEN JANI LAMBERGIN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.6.2017 §:n 39 kohdalla valinnut
Savonlinnan seurakunnan II kappalaisen virkaan Jani Lambergin ja
Mikkelin hiippakunta on hänet ko. virkaan määrännyt 1.9.2017 alkaen.
Savonlinnan seurakunnan ko. kappalaisen viran vaativuusryhmä on 602.
Viran peruspalkka on 3.149,61 euroa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa II kappalainen Jani Lambergin palkkauksen vaativuusryhmäksi 602 ja hänen peruspalkakseen 3.149,61.

Tark. ______ / ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti II kappalainen Jani Lambergin palkkauksen
vaativuusryhmäksi 602 ja hänen peruspalkakseen 3.149,61.

134. §
VI SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
VI seurakuntapastorin virka vapautuu kun pastori Jani Lamberg siirtyy siitä II
kappalaisen virkaan 1.9.2017 alkaen.
Henkilöstöstrategiassamme vuosille 2015 - 2018 on tehty seuraava linjaus:
Virka- tai työsuhteen vapautuessa kirkkoneuvosto päättää
- täytetäänkö virka- tai työsuhde entisenlaisena vai onko tarvetta tehtävänkuvauksen
muuttamiseen
- muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhde joksikin toiseksi virka tai työsuhteeksi
- lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhde
Lisäksi strategiassa on linjattu, että suunnitelmakaudella vapautuva kappalaisen
virka (Savonranta) jätetään täyttämättä.
Nyt Kerimäeltä vapautunut seurakuntapastorin virka olisi järkevää täyttää
sitten kun em. kappalaisen virka vapautuu.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että VI seurakuntapastorin virka jätetään toistaiseksi
täyttämättä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että VI seurakuntapastorin virka jätetään
toistaiseksi täyttämättä.

135. §
KAUPPAKIRJOJEN YM. SOPIMUSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksellä 1.12.2015 seurakunnan
puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa, ellei kirkkoneuvosto
toisin päätä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Immonen ja talousjohtaja Kari
Virtanen, kaksi yhdessä.
Talousjohtaja Kari Virtanen jää virkavapaalle 1.9.2017 – 28.2.2018. Hänen
sijaisekseen on nimetty Heli Muhonen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Savonlinnan seurakunnan puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa ajalla 1.9.2017 – 28.2.2018, ellei kirkkoneuvosto toisin
päätä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Merja Immonen ja vs. talousjohtaja Heli Muhonen, kaksi yhdessä
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Savonlinnan seurakunnan puolesta
tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa ajalla 1.9.2017 –
28.2.2018, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, kirkkoneuvoston
puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Merja Immonen ja vs. talousjohtaja Heli Muhonen,
kaksi yhdessä.
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136. §
KAUPPAHINNAN KORJAUS
valmistelija: Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan seurakunta myi Kerimäeltä liiketontin 17.7.2017 Kahvila Kaivopirtti, tmi
M. Loposelle kauppahinnan ollessa 80.000 euroa.
Kerimäen kunnan entinen rakennusvalvoja Jorma Mattinen –nykyinen Savonlinnan
kaupungin rakennusvalvoja, ilmoitti sähköpostitse (liite 1) 31.5.2016 määräalan
rakennusoikeudeksi 400 m2. Vastaava tieto oli annettu myös ostajalle hänen
tiedustelleessaan määräalan rakennusoikeutta. Määräalan rakennusoikeuden tieto oli
vuodelta 1987, jolloin rakennusoikeus oli käsitelty hallinto-oikeudessa. Hinta-arviot
määräalasta oli pyydetty tämän tiedon perusteella. Kuitenkin vuonna 1992 oli kaavaan
tehty muutos, jolla rakennusoikeutta oli vähennetty 300m2:een. Tästä päätöksestä ei
saatu tietoa ennen kaupantekoa. Asia selvisi, kun Savonlinnan kaupunki päätti jättää
käyttämättä etuosto-oikeuttaan määräalaan. Kaupungilta ilmoitettiin tässä yhteydessä,
että rakennusoikeus on vain 300m2.
Ostajan kanssa on neuvoteltu asiasta ja hän olisi valmis hyväksymään 20.000 euron
hinnan alennuksen. Tällaiseen summaan päädyttiin siten, että rakennusoikeus väheni
yhdellä neljäsosalla sovitusta, joten hinnankin tulisi tipahtaa samassa suhteessa (80.000
euroa/4=20.000 euroa). Maapohjalle ei voi laskea hintaa, koska todellisuudessa vain
rakennusoikeudella on arvoa.
Kirkkolain 24 luku 1 § 2 mom.
”Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomainen sittemmin muuttaa päätöstä,
jonka alistusviranomainen on vahvistanut tai ratkaissut, muutosta koskeva päätös on
alistettava.”
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 20.000 euron kauppahinnan
alennuksen määräalasta Kerimäen kirkko, Kirkonalue -nimisestä tilasta RN:o 2:0.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 20.000
euron kauppahinnan alennuksen määräalasta Kerimäen kirkko,
Kirkonalue –nimisestä tilasta RN:o 2:0.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi.

137. §
MYYTÄVIEN KIINTEISTÖJEN UUDELLEEN HINNOITTELU
Jätettiin uudelleen valmisteltavaksi kokouksessa 30.5.2017
109 §
MYYTÄVIEN KIINTEISTÖJEN UUDELLEEN HINNOITTELU
Kneuv. 31.3.2015 § 59
MYYTÄVIEN KIINTEISTÖJEN HINNOITTELU
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, puh. 044 7768024
Kiinteistöstrategian mukaan laitetaan kuluvana vuonna myyntiin Enonkosken leirimaja,
Savonrannan leirimaja, Savonrannan Vanhis ja Kerimäen Metsola.
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Ennen myyntiä Vanhikseen ja Metsolaan on teetetty kuntoarvio, joka saadaan kuluvan
viikon aikana.
Kiinteistöt arvioitetaan kahdella kiinteistövälittäjällä. Arvioiden teettämisestä on tehty
hintakysely, jonka perusteella arvioijiksi on valittu LKV Hannu Naukkarinen ja MHY ItäSavo.
Hinta-arviot on käytettävissä kokouksessa. Esityslistan liitteenä on kirkkoneuvoston
jäsenille lähetetty jokaisen kiinteistön perustiedot.
Seurakunnalla on hankittu ETUOVI nettipalveluun oikeudet kiinteistömyyntiin.
Tarkoituksena olisi valmistella myynnit niin, että kaikki näytöt, kauppakirjat jne
hoidetaan omana työnä.
Lisäksi seurakunta ilmoittaa kiinteistöjen myynnistä paikallislehdessä.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa kun kunto- ja hinta-arviot ovat käytettävissä.
Käsittely:
Talousjohtaja esitteli kiinteistöistä saadut hinta-arviot ja kuntoarviot. Niiden perusteella
keskusteltiin vaihtoehdoista ja talousjohtaja teki myyntiesityksen,
jonka kirkkoneuvosto hyväksyi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti laittaa myytäväksi:
Kerimäellä Metsolan hintaan 100.000 euroa
Savonrannalla Vanhiksen hintaan 50.000/ tarjouksilla
Savonrannalla Kirveslahden leirimaja 120.000 euroa
Enonkoskella leirimaja 130.000 euroa

Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Lyhyen keskustelun jälkeen talousjohtaja esitti, että asia valmistellaan uudelleen
syksyn kokoukseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.
Talousjohtajan esitys:
Toistaiseksi pitäydytään entisissä hinnoissa. Mahdolliset tarjoukset myytävistä
kiinteistöistä käsitellään erikseen.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

138. §
TESTAMENTILLA SAADUN OSAKKEEN MYYNTI
valmistelija kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen puh. 050-5406283
Savonlinnan seurakunnan maahanmuuttotyö on saanut Maija Hämäläisen
testamenttaamaa omaisuutta. Testamenttilahjoitukseen sisältyy As Oy Jalavanjousi
osakkeet n:rot 12195 - 12668, jotka oikeuttavat osoitteessa Kirkkokatu 8 C 38,
Savonlinna (2h+k+s) sijaitsevan pinta-alaltaan 62 m2 suuruiseen kerrostalo-asuntoon.
Testamentti on saanut lainvoiman 17.5.2017. Perunkirjassa ko. asunto-osakeyhtiön
osakkeet on arvioitu 105.000 euron arvoon.
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 23.2.2017, 37 §, käyttää ko. testamenttivarat
testamentin tarkoituksen mukaisesti Savonlinnan seurakunnan maahanmuuttotyöhön.
Myyntituloista vähennetään seurakunnalle aiheutuneet kulut.
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Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostolla on oikeus päättää irtaimen
omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen
päättämää rahamäärää (Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto ei ole tehnyt asiasta
erillistä päätöstä, joten kirkkoneuvosto on asiassa päätösvaltainen viranomainen).
Asunto-osake on irtainta omaisuutta, joten kirkkoneuvosto voi tehdä päätöksen sen
käytöstä/myynnistä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää myydä As Oy Jalavanjousi osakkeet n:rot 12195 - 12668, jotka
oikeuttavat osoitteessa Kirkkokatu 8 C 38, Savonlinna (2h+k+s) sijaitsevan pinta-alaltaan
62 m2 suuruiseen kerrostalo-asuntoon hintaan 105.000 euroa. Varat käytetään testamentin
määräyksen mukaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti myydä As Oy Jalavanjousi osakkeet n:rot
12195 - 12668, jotka oikeuttavat osoitteessa Kirkkokatu 8 C 38,
Savonlinna (2h+k+s) sijaitsevan pinta-alaltaan 62 m2 suuruiseen
kerrostalo-asuntoon, hintaan 105.000 euroa. Varat käytetään
testamentin määräyksen mukaisesti.

139. §
TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Irja Suomalainen on jättänyt testamentillaan Savonlinnan seurakunnan
hautainhoitorahastolle varoja 12.000 euroa Ernst Juhana, Helmi Rosa ja Irja Suomalaisen
hautojen hoitamista varten (kesähoito kukkineen ja syyshavutus sekä sopivat kukat).
Toiveissa olisi saada ko. haudat ”ikuisesti” hoidettaviksi tällä summalla.
Lisäksi samalla testamentilla määrätään 3.000 euroa Joseppi, Ulrika ja Anna Ulrika
Leskisen hautojen hoitoa varten.
Seurakunta ei tee ikuisia haudanhoitoja, ainoastaan määräaikaisia hoitoja.
Talousjohtaja esitys:
Savonlinnan seurakunta ottaa vastaan Irja Suomalaisen testamentin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti ottaa vastaan Irja Suomalaisen Savonlinnan
seurakunnan hautainhoitorahastolle jättämän testamentin.

140. §
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO HÄNEN TOIMIESSAAN
TALOUSJOHTAJAN SIJAISENA
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9.5.2017 §:n 86 kohdalla päättänyt, että
henkilöstöpäällikkö toimii talousjohtajan viransijaisena ajalla 1.9.2017 - 28.2.2018.
Edelleen kirkkoneuvosto on tuolloin päättänyt, että hänen tehtävänsä jaetaan muun
taloustoimiston henkilöstön kesken sisäisillä järjestelyillä.
Taloustoimiston henkilöstön kanssa on neuvoteltu tehtävien jaosta.
Tukipalveluiden johtosäännön 7. §:n mukaisista henkilöstöpäällikön tehtävistä
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suntioiden ja vahtimestareiden esimiehen tehtävät siirtyvät kiinteistöpäällikölle
ja seurakuntamestareiden esimiehen tehtävät siirtyvät ylipuutarhurille. Seurakuntamestareiden ja hautaustoimen työntekijöiden työaikasuunnittelu ja –seuranta siirtyy
työnjohtajalle.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:ssä on henkilöstöpäällikölle delegoitu
ratkaisuvalta säilyy ennallaan, palkanlaskija osallistuu tiettyjen osa-alueiden
valmisteluun.
Palkanlaskijalta siirtyy omaan tehtävään kuuluvia osa-alueita kassanhoitajalle
ja kassanhoitajalta siirtyy tehtäviä toimistosihteerille. Palkanlaskijalta siirtyy myös
kirkkovaltuuston sihteerin tehtävät kirkkoneuvoston sihteerille.
Jaetut tehtävät eivät kuulu työehtosopimuksen mukaisen työnkuvauksen piiriin, vaan
ovat määräaikaisesti vaativampia.
Tilapäinen muutos tehtävän vaativuudessa edellyttää, että muutos kestää yleensä
vähintään kuukauden ajan (KirVESTES 23 § 2 mom. soveltamisohje). Olennainen ja
tilapäinen tehtävän vaativoituminen voi johtua esimerkiksi hankkeista tai projekteista,
joiden johdosta tehtävän vastuu tai vuorovaikutuksen vaativuus lisääntyvät. Tällainen
muutos on otettava huomioon peruspalkassa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että kassanhoitaja Merja Heinonen-Kanaselle, palkanlaskija
Merja Leväselle ja toimistosihteeri Irja Aurannolle, toimistosihteeri Seija Puustiselle ja
työnjohtaja Olli Vilkolle maksetaan määräaikaisesti 1.9.2017 - 28.2.2018 tehtävän
tilapäisestä vaativoitumisesta 100 euroa kuukaudessa.
Talousjohtaja Kari Virtanen toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että määräaikaisesti 1.9.2017 – 28.2.2018
maksetaan tehtävien tilapäisestä vaativoitumisesta 100 euroa/kk
kassanhoitaja Merja Heinonen-Kanaselle, palkanlaskija Merja
Leväselle, toimistosihteeri Irja Aurannolle, toimistosihteeri Seija
Puustiselle ja työnjohtaja Olli Vilkolle.

141. §
SYKSYN KOKOUSAIKATAULUT
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on suunniteltu pidettäväksi 26.9.2017
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto sopii loppuvuoden kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten
ajankohdat.
Päätös:

Kirkkoneuvoston kokousajoiksi sovittiin 26.9., 17.10. ja 5.12.2017.
Kirkkovaltuuston kokoukset ovat 31.10. ja 19.12.2017.

142. §
ENONKOSKEN KUNNAN OSTOTARJOUS N. 3.000 M2 MÄÄRÄALASTA
Enonkosken kunta haluaisi ostaa Savonlinnan seurakunnalta Vennonmäki 046-420-19-92
tilalta noin 3.000 m2 kokoisen määräalan rakentaakseen määräalalle pumppaamon.
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Lisäksi Vennonmäki tilalle tulisi noin 500m rasite vesiputkea ja sähköjä varten.
Kummaltakin alalta puusto jäisi esityksen mukaan seurakunnalle.
Vennonmäki tilalta on kunnalle aikaisemmin vuonna 2015 myyty noin 6,5 ha kokoinen
määräala. Tällöin hinta oli neliötä kohti 0,90 euroa.
Vastaavasti Savonlinnan seurakunta on myynyt Suur-Savon sähkölle Kerimäeltä noin
5.000 neliön määräalan 1 euroa/neliö.
Suhteutettuna näihin hintoihin noin 3.000 m2 määräala tilasta Vennonmäki 046-420-1992 voitaisiin myydä hintaan 2.700 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Vennonmäki 046-42019-92 tilasta karttaliitteen mukaisen noin 3.000 m2 määräalan hintaan 2.700 euroa.
Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle. Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy
Vennonmäki 046-420-19-92 tilasta karttaliitteen mukaisen noin 3.000
m2 määräalan hintaan 2.700 euroa. Lohkomiskustannukset jäävät
ostajalle. Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.

143. §
LISÄMAAN OSTOTARJOUS VENENIEMESTÄ (liite )
Päivi ja Teuvo Niskala ovat ostaneet seurakunnalta Veneniemestä (Paunolanmäki 740538-30-31) 2005 rantatontin. Nyt seurakunta on suunnitellut tekevänsä heidän tonttinsa
takamaastossa metsätöitä. Niskalat haluaisivat ostaa seurakunnalta noin 10.000m2 lisää
maata tonttinsa takaa suojamaastoksi tontilleen.
Samalla he saisivat alueelle autotallin/varastorakennukselle paikan.
Päivi ja Teuvo Niskala tarjoavat karttaliitteen mukaisesta noin 1 ha kokoisesta
määräalasta 20.000 euroa.
Tarjottu hinta on pyydetyn hinta-arvion mukaan käypä arvo lisämaasta. Lisämaan osto ei
anna lisää rakennusoikeutta heidän omistamalleen olemassa olevalle tontille.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Veneniemestä
(Paunolanmäki 740-538-30-31) tilasta Päivi ja Teuvo Niskalalle karttaliitteen mukaisen
noin 10.000 m2 määräalan hintaan 20.000 euroa.
Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy
Veneniemestä (Paunolanmäki 740-538-30-31) tilasta Päivi ja Teuvo
Niskalalle karttaliitteen mukaisen noin 10.000 m2 määräalan hintaan
20.000 euroa.
Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.
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144. §
LISÄMAAN OSTOTARJOUSVENENIEMESTÄ (liite )
Paavo ja Liisa Tolonen ovat ostaneet seurakunnalta Veneniemestä (Paunolanmäki 740538-30-31) 2005 rantatontin. Nyt seurakunta on suunnitellut tekevänsä heidän tonttinsa
takamaastossa metsätöitä. Toloset haluaisivat ostaa seurakunnalta noin 10.000m2 lisää
maata tonttinsa takaa suojamaastoksi tontilleen.
Vastaavan kokoisesta alueesta naapurista on esitetty myytäväksi hintaan 20.000 euroa.
Lisämaan osto ei anna lisää rakennusoikeutta heidän omistamalleen olemassa olevalle
tontille.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Veneniemestä
(Paunolanmäki 740-538-30-31) tilasta Paavo ja Liisa Toloselle karttaliitteen mukaisen
noin 10.000 m2 määräalan hintaan 20.000 euroa.
Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle. Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy
Veneniemestä (Paunolanmäki 740-538-30-31) tilasta Paavo ja Liisa
Toloselle karttaliitteen mukaisen noin 10.000 m2 määräalan hintaan
20.000 euroa.
Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle. Päätös alistetaan
kirkkohallitukselle.

145. §
MUUT ASIAT
Toivotettiin tervetulleeksi uusi tiedottaja Anna-Kaisa Mannonen.
Tuula Rasimus tiedusteli mahdollisuutta hankkia seurakunnalle tähti-heijastimia
varustettuna seurakunnan logolla ja jaettavaksi esimerkiksi adventtitapahtumassa.
Kirkkoherra tutkii asiaa.
146. §
ILMOITUSASIAT
- Tuomiokapituli on antanut pastori Per Lindbladille viranhoitomääräyksen
V seurakuntapastorin viransijaiseksi 1.9.2017 – 31.12.2018
- Tuomiokapituli on antanut pastori Jani Lambergille viranhoitomääräyksen
II kappalaisen virkaan 1.9.2017 lukien
- perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 2/2017 – esityslistan liite 1
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 3/2017 – esityslistan liite 2
147. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

148. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.
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