SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Savonlinnan seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA, tiistaina 19. joulukuuta 2017 kello 18.00.

Kokouksen asialista:
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Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston henkilökohtainen varajäsen Arja Saarikoskelle
Aloite lähetyssihteerin tehtävän muuttamisesta viraksi
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä suunnitelmat vuosille 2019 – 2020
Hautainhoitorahaston toiminta- ja talousarvio vuodelle 2018
Enonkosken kirkon tiilikaton uusinta/avustushakemus
Kerimäen kirkon vesikaton korjaukset/avustushakemus
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 20.12.2017 - 20.1.2018.

Savonlinnassa 8. päivänä joulukuuta 2017

Tuula Rasimus
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA 5/2017

Tiistaina 19. joulukuuta 2017 kello 18.00 – 19.25
Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA

64. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa
pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja Tuula Rasimus piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän julisti
kokouksen avatuksi.

65. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rasimus. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu on nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla sekä Savonlinnan seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla
viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on ollut ilmoitustaululla 8. päivästä
joulukuuta 2017 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja
kirkkoneuvoston jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti,
12. päivänä joulukuuta 2017.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla
enemmän kuin 16 jäsentä (KL 7:4 §).
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

________/________

66. §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään
järjestykseen ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
67. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjan-tarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että
pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa
kokouksessa.
Käytännöllisistä syistä tarkastaminen on suoritettu jäsenten toimesta. Tarkastajat on
valittu vuorotellen kirkkovaltuutettujen nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Iikka Muhonen ja Marja Sisko Nousiainen.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen
jälkeen tiistaina 19. päivänä joulukuuta 2017.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan
kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti
nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 20.12.2017 – 20.1.2018.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Iikka Muhosen ja valtuutettu
Marja Sisko Nousiaisen
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
8. päivänä joulukuuta 2017 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 20.12.2017 - 20.1.2018.
Kirkkovaltuusto:
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Iikka Muhosen ja valtuutettu
Marja Sisko Nousiaisen
2) totesi, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
8. päivänä joulukuuta 2017 sekä
3) totesi, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 20.12.2017 - 20.1.2018.
________/________

68. §
KIRKKONEUVOSTON HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN ARJA SAARIKOSKELLE
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 31.10.2017 kirkkoneuvoston varsinaiseksi
jäseneksi Aune Malisen. Hänet valittiin valtuuston puheenjohtajaksi aiemmin
siirtyneen Tuula Rasimuksen tilalle.
Malinen on ollut tuohon saakka Arja Saarikosken henkilökohtainen varajäsen
kirkkoneuvostossa.
Näin ollen Saarikoskelle tulee valita uusi henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsen
Arja Saarikoskelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikauden loppuajaksi, vuoden
2018 loppuun.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston jäsen Arja Saarikosken henkilökohtaisen varajäsenen vaalin. Varajäsenen toimikausi on vuoden 2018 loppuun.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston jäsen Arja Saarikosken henkilökohtaiseksi varajäseneksi
valittiin yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä Irja Lyytikäinen.
Hänen toimikautensa on vuoden 2018 loppuun.
69. §
ALOITE LÄHETYSSIHTEERIN TEHTÄVÄN MUUTTAMISESTA VIRAKSI
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
Kerimäen kappelineuvosto on kokouksessaan 5.9.2017 §:n 42 kohdalla päättänyt
esittää aloitteenaan kirkkoneuvostolle, että nykyinen työsopimussuhteinen
lähetyssihteerin tehtävä muutetaan lähetyssihteerin viraksi ja että seurakunta perustaa
tätä varten lähetyssihteerin viran, jonka pääasiallinen työalue on Kerimäen ja
Punkaharjun kappeliseurakuntien alueet.
Punkaharjun kappelineuvosto on kokouksessaan 4.10.2017 §:n 54 kohdalla käsitellyt
Kerimäen kappelineuvoston aloitetta ja puoltanut sitä.
Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakunnan alueella on 1.5.2015 alkaen ollut
työsopimussuhteinen lähetyssihteeri, joka on irtisanoutunut ja työsuhde on päättynyt
26.10.2017. Lähetyssihteerin tehtävää hoidetaan tällä hetkellä määräaikaisena
työsopimussuhteisena tehtävänä.
Työsopimussuhteinen hengellisen tai toiminnallisen puolen tehtävä on hyvin
harvinainen. Ainoa työntekijäryhmä, joka toimii tällaisessa tehtävässä, ovat
lastenohjaajat. Työsopimussuhteisessa tehtävässä oleva työntekijä on ns. työajallinen
työntekijä. Hänelle tulee ennalta määritellä työpäiville työajat ja niistä tulee pitää
seurantaa. Lisäksi ilta- ja sunnuntaityöstä tulee työaika- tai rahakorvausta. Viroissa
toimivilla työntekijöillä on työ- ja vapaa-aikasuunnitelma eli työ- ja vapaapäivät ovat
ennalta määritelty KirVESTES:n mukaisesti, mutta työajan käyttäminen on joustavaa
työpäivinä. Virassa olevilla arki- ja pyhäpäivät ovat työpäivinä ”samanarvoisia” eikä

________/________

pyhäpäivistä tai sunnuntaipäivistä tule erillistä korvausta vapaa-aikana tai
rahakorvauksena.
Lähetyssihteerin (työajallisen ja työsopimussuhteisen) tehtävän muuttaminen viraksi
antaisi paremmat mahdollisuudet tehtävien hoitamiseen. Se lisäisi joustavuutta eikä
tarpeellisia ilta- ja pyhätöitä tarvitsisi korvata tai niitä ei tarvitsisi rajoittaa.
Kirkon säädöskokoelman nro 103 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran
kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta määrittelee
sen, millaisen tutkinnon suorittanut henkilö on virkaan pätevä.
Viran vaativuusryhmä on 502 ja sen pääasiallisena työalueena on Kerimäen ja
Punkaharjun kappeliseurakunnat. Vastuualueena on lähetystyö ja kansainvälinen
diakonia, mikä pitää sisällään myös koko seurakunnan alueen maahanmuuttajatyötä
yhdessä johtavan lähetyssihteerin ja maahanmuuttajatyön papin kanssa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaa 1.4.2018 alkaen lähetyssihteerin
viran, jonka pääasiallinen työalue on Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien
alueet. Viran vastuualueena on lähetystyö ja kansainvälinen diakonia, mikä pitää
sisällään myös koko seurakunnan maahanmuuttajatyötä yhdessä johtavan
lähetyssihteerin ja maahanmuuttajatyön papin kanssa. Viran vaativuusryhmä on 502 ja
peruspalkka 2.297,26 euroa.
Esimiehenä toimii lähetyssihteeri Sakari Seppälä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto perustaa 1.4.2018 alkaen lähetyssihteerin viran, jonka pääasiallisena työalueena ovat Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien
alueet. Viran vastuualueena on lähetystyö ja kansainvälinen diakonia, mikä
pitää sisällään myös koko seurakunnan maahanmuuttajatyötä yhdessä johtavan
lähetyssihteerin ja maahanmuuttajatyön papin kanssa. Viran vaativuusryhmä on
502 ja peruspalkka 2.297,26 €.
Esimiehenä toimii lähetyssihteeri Sakari Seppälä.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto perusti 1.4.2018 alkaen lähetyssihteerin viran, jonka pääasiallisena työalueena ovat Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien
alueet. Viran vastuualueena on lähetystyö ja kansainvälinen diakonia, mikä
pitää sisällään myös koko seurakunnan maahanmuuttajatyötä yhdessä johtavan
lähetyssihteerin ja maahanmuuttajatyön papin kanssa. Viran vaativuusryhmä on
502 ja peruspalkka 2.297,26 €.
Esimiehenä toimii lähetyssihteeri Sakari Seppälä.

70. §
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ
SUUNNITELMAT VUOSILLE 2019 - 2020 – liite 1
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Savonlinnan seurakunnan työntekijät ovat laatineet vastuualueilleen talousarviot, jotka
yhdistämällä seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 näytti alijäämäiseltä 361.593,50
euroa. Talousjohtaja kävi neuvotteluita johtavien viranhaltijoiden kanssa ja lisäksi
kirkkoherran kanssa käytiin talousarviota läpi niin, että budjetoitu alijäämä vuodelle

________/________

.

2018 on 328.894,76 euroa (Kuluvan vuoden arvioitu tilikauden alijäämä on 364.863
euroa).
Vuosikate on 8.890 euroa ylijäämäinen.
Talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2017 talousarvioon eikä vuoden 2016
tilinpäätökseen. Kipaan siirtymisen myötä tilikartassa tapahtui muutoksia ja
lisäksi mm. palkkakulujen jakautuminen eri tehtäväalueiille on arvioitu toisin
kuin edellisenä vuotena.
Toimintatuotot
Toimintatuottojen (ulkoiset) arvioidaan olevan 1.865.224. euroa. Merkittävämpiä
toimintatuottoja ovat metsätalouden tuotto 706.000 eli 164.680 euroa enemmän kuin
vuoden 2017 talousarviossa. Kiinteän omaisuuden myyntivoittoihin on budjetoitu
250.000 euroa.
Toimintakulut
Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen.
Henkilöstökulut yhteensä 5.020.412 euroa, joka on 190.377 euroa vähemmän kuin
vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista
verotuloista ja valtionrahoituksesta 71,88 % ja arvioiduista toimintakuluista 60,13 %.
Palveluiden ostot ovat 1.827.447 euroa, joka on 20.110 euroa vähemmän kuin
kuluvan vuoden talousarviossa. Suurin yksittäinen kuluerä palveluiden ostossa on
Tuomiokirkon urkuhuolto 70.000 euroa.
Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja
laitteiden vuokrat ovat 102.955 euroa.
Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan 946.956, eli 44.383 euroa
vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Annetut avustukset ovat 222.515 euroa, josta 125.340 euroa (2,02 % arvioiduista
verotuloista) annetaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.
Muut toimintakulut, kuten kiinteistövero, Teosto-maksut yms. ovat 227.653 euroa.
Kaikki toimintakulut (ulk) vuodelle 2018 ovat 8.347.938 euroa, 53.853 euroa
pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Toimintakate, (toiminnan tuotot – toiminnan kulut) on alijäämäinen -6.482.714 euroa
Toimintakatteeseen lisätään verotulot ja sijoitusten tulot ja kulut, saadaan vuosikate,
joka on ylijäämäinen +8.890 euroa.
Vuosikatteesta vähennetään poistot, saadaan tilikauden tulos, mikä näyttää alijäämää
-382.731,40 euroa.
Kun vielä huomioidaan poistoeron vähennys, saadaan tilikauden alijäämäksi 328.894,76 euroa.
Investoinnit
Investointeja on vuodelle 2018 budjetoitu yhteensä 450.240 euroa. Suurimmat kohteet
Kerimäen kirkon vesikaton korjaus 133.800 euroa, Tuomiokirkon äänentoistolaitteet
ja kaukolämmön alajakokeskus 96.280 euroa sekä Enonkosken kirkon vesikaton
korjaus 95.040 euroa.
Kirkkoneuvostolle esitellään talousarvio, jossa näkyy edellisen vuoden tilinpäätös,
kuluvan vuoden talousarvio, talousarvio vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuodet 20192010. Esitetyssä talousarviossa luvut ovat karsitut budjettiluvut. Erittely
talousjohtajan ja kirkkoherran tekemistä karsinnoista on esityslistan liitteenä.

________/________

Talousarvioavustukset
Talousarviossa on huomioitu seuraavat talousarvioavustukset järjestöille:
Savonlinnan Toimintakeskus avustus 3000 euroa yhteistyösopimuksen perusteella.
Savonlinnan Toimintakeskus ry/Pirttitoiminta, anoo 2.000 euroa, esitys talousarviossa
2.000 euroa. Seurakunnan edustaja toimii ohjausryhmässä, yhteisiä leiripäiviä ja
tapahtumia seurakunnan kanssa.

Linnalan setlementti anoo 5.500 euroa ystäväntupatoimintaan ja omaishoitotukeen,
esitys talousarviossa 4.500 euroa. Linnala on ottanut vastuulleen vuosia omaishoitajaja ystäväntupatoiminnan, jotka aiemmin olleet seurakunnan vastuulla. Lisäksi
yhteistyötä mm. ystäväpalvelun ja itsenäisyysjuhlien järjestelyissä.
Savolaiset selviytyjät ry, anovat 3.000 euroa, esitys 2.000 euroa. Tukee alueellamme
mielenterveys- ja päihdekuntoutujia järjestämällä erilaista viikoittaista ryhmätoimintaa
jäsenruokailu, kahvilatoimintaa, ruokajakoa ja kuntouttavan työtoiminnan palveluita.
Lisäksi seurakunnan ryhmät kokoontuvat säännöllisesti heidän tiloissaan.
Em. avustukset yht. 23.500 euroa budjetoitu diakoniatyön
avustuksiin/1012410000/489000 (muut avustukset)
Lisäksi Radio Deille on budjetoitu muun seurakuntatyön avustuksiin 5.000 euroa
avustus/1012900000/489000 (muut avustukset)
Työpajayhdistys TEKO ry anonut 3000 euroa leipätoritoimintaan (hakemus ei sis.
liitteitä.) Toimittavat Pääskylahteen ilmaisena saatua leipää. Talousarvioon ei ole
varattu määrärahaa ko. avustukseen.

Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan esittämän toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosille 2019 - 2020 ja esittää sitä
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely:
Kirkkoherra ja vs. talousjohtaja esittelivät talousarvion sisältöä. Talousarviovuodelle
ei ole suunniteltu isompia tapahtumia jollei seurakuntavaaleja lueta sellaiseksi.
Vaalibudjetti on laskettu niin, ettei vaalipiireihin jakoa tehdä. Tiedusteltiin Kipan
It-keskuksen maksuista. Kipan maksu on noin 90.000 euroa ja It-aluemaksu
102.000 euroa. Tulopuolella yhteisövero on muuttunut valtion avustukseksi ja on
suuruudeltaan noin 784.000 euroa. Työalojen esityksiin suurimmat muutokset on tehty
elintarvikkeisiin. Ne on pääemännän kanssa yhdenmukaistettu laskentatavoiltaan ja
koetettu tasapuolistaa koko seurakunnan alueella.
Koulutussuunnitelmaan tehdyt karsinnat korjataan summiin ennen kirkkovaltuustolle
vientiä. Erityisnuorisotyön tavoitteet uusittiin.

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esittämän toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosille 2019 – 2020.
Käsittely:
Pirjo Jäntti jääväsi itsensä diakoniatyön talousarvion käsittelyn ajaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esittämän toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosille 2019 – 2020.
71. §
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTA- JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018
- liite 2
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 on 64.240 euroa ylijäämäinen.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2018 ja esittää sitä edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy esitetyn hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle
2018.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esitetyn hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle
2018.
72. §
ENONKOSKEN KIRKON TIILIKATON UUSINTA/AVUSTUSHAKEMUS
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Kiinteistötarkastuksien yhteydessä tuli ilmi, että Enonkosken kirkon tiilikaton ruotteet
ovat osin lahonneet ja yläpohjassa näkyy vesivuotojen jälkiä. Tiilikaton
uusimisen yhteydessä on samalla tarkastettava ilmanvaihtokoneen ja iv-putkien eristys
ja eristystä mahdollisesti lisättävä energian säästämiseksi. Tiilikaton alapuolella on
pärekatto.
Kirkkoneuvoston kokoukseen tulee insinööri Markus Pehkonen Isto Oy:sta
selostamaan Enonkosken kirkon tiilikaton uusimista.
Savonlinnan seurakunta hakee Enonkosken kirkon tiilikaton uusintaan
Kirkkohallituksen avustusta. Avustushakemus tulee lähettää vuoden loppuun
mennessä Kirkkohallitukselle. Hankkeen alustava kustannusarvio on 100.000 €.
Avustushakemukseen tarvitaan kirkkoneuvoston päätös. Asia viedään
kirkkovaltuustolle tiedoksi seuraavassa kokouksessa.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Enonkosken kirkon katon uusintaan haetaan
Kirkkohallituksen avustusta. Asia viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

________/________

Käsittely:
Insinööri Markus Pehkonen selvitti Enonkosken ja Kerimäen kirkon kattojen korjaus
tarpeita ja vastasi kiinteistöpäällikön kanssa tarkentaviin kysymyksiin.
Kn:n esitys:
Kirkkoneuvosto päätti hakea Enonkosken kirkon katon uusintaan Kirkkohallituksen avustusta.
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

73. §
KERIMÄEN KIRKON VESIKATON KORJAUKSET/AVUSTUSHAKEMUS
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Kiinteistötarkastuksien yhteydessä tuli ilmi, että Kerimäen kirkon vesikaton jiireissä
sekä lumiesteiden kiinnitysten kohdilla on vuotokohtia. Puut ovat paikoin märkiä ja
osassa puita on kasvustoa.
Kirkkoneuvoston kokoukseen tulee insinööri Markus Pehkonen Isto Oy:sta
selostamaan Kerimäen kirkon vesikaton korjauksia.
Savonlinnan seurakunta hakee Kerimäen kirkon vesikaton korjauksiin
Kirkkohallituksen avustusta. Avustushakemus tulee lähettää vuoden loppuun
mennessä Kirkkohallitukselle. Hankkeen alustava kustannusarvio 140.000 €.
Avustushakemukseen tarvitaan kirkkoneuvoston päätös. Asia viedään
kirkkovaltuustolle tiedoksi seuraavassa kokouksessa.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Kerimäen kirkon vesikaton korjauksiin haetaan
Kirkkohallituksen avustusta.
Asia viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kn:n esitys:
Kirkkoneuvosto päätti hakea Kerimäen kirkon vesikaton korjauksiin
Kirkkohallituksen avustusta.
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

74. §
MUUT ASIAT
Valtuutettu Iikka Muhonen välitti kiitokset emeritus piispa Eero Huoviselta
Kirkko täyteen tapahtumasta.
Jarmo Luostarinen muistutti ponnestaan koskien seurakunnan tulevaisuus
seminaaria.

________/________

Kirkkoherra valtuutti puheenjohtaja Tuula Rasimuksen tiedustelemaan
tilaisuuden tarvetta ja lupasi tarvittaessa sellaisen järjestää.

75. §
ILMOITUSASIAT
Kevään kokousaikataulut:
kirkkoneuvoston kokoukset 23.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 29.5.2018
kirkkovaltuuston kokoukset 13.3. ja 22.5.2018

76. §
MUUTOKSENHAKU
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta sillä perusteella,
että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja seurakunnan jäsen myös sillä perusteella,
että päätös on syntynyt laista poikkeavassa järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka on lain vastainen.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

77. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.

Tuula Rasimus

Puheenjohtaja

Tuula Rasimus

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Puustinen
Seija Puustinen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 19. päivänä joulukuuta 2017

Iikka Muhonen
Iikka Muhonen

Marja Sisko Nousiainen
Marja Sisko Nousiainen

________/________

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
20.12.2017 - 20.1.2018
Todistaa;
Savonlinnassa . päivänä tammikuuta 2018

Seija Puustinen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

