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ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA 4/2017

Tiistaina 31. lokakuuta 2017 kello 18.00 – 20.05
Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA

47. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa
pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoherra Sammeli Juntunen piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi.

48. §
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 18.
päivästä lokakuuta 2017 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja
kirkkoneuvoston jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti,
24. päivänä lokakuuta 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.

________/________

49. §
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.

50. §
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 Irja Lyytikäinen ja Aune Malinen.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen
jälkeen tiistaina 31. päivänä lokakuuta 2017.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan
kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti
nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 1.11.2017 – 1.12.2017.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Irja Lyytikäisen ja valtuutettu
Aune Malisen,
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
18. päivänä lokakuuta 2017 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 1.11.2017 - 1.12.2017.
Kirkkovaltuusto:
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Irja Lyytikäisen ja valtuutettu
Päivi Matilaisen,
2) totesi, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
18. päivänä lokakuuta 2017 sekä

________/________

3) totesi, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 1.11.2017 - 1.12.2017.

51. §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISEN JÄSENEN VAALI
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.6.2017 valinnut puheenjohtajakseen Tuula
Rasimuksen, joka siihen asti on ollut kirkkoneuvoston varsinainen jäsen.
Näin kirkkoneuvostoon tulee valita uusi varsinainen jäsen hänen tilalleen
loppukaudeksi vuoden 2018 loppuun saakka. Rasimuksen henkilökohtainen varajäsen
Sampsa Kokko kutsutaan kokouksiin siihen asti kun kirkkovaltuusto valitsee uuden
varsinaisen jäsenen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhden kirkkoneuvoston
varsinaisen jäsenen vaalin. Jäsen valitaan kirkkoneuvoston toimikauden loppuajaksi,
vuoden 2018 loppuun.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa yhden kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen vaalin.
Jäsen valitaan kirkkoneuvoston toimikauden loppuajaksi, vuoden 2018 loppuun.
Rauni Liukko esitti kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Aune Malista.
Poku Sihvonen kannatti tehtyä esitystä. Muita esityksiä ei annettu.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä Aune Malinen vuoden 2018 loppuun saakka.

52. §
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.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy 20.000 euron kauppahinnan alennuksen määräalasta
Kerimäen kirkko, Kirkonalue –nimisestä tilasta RN:o 2:0.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi 20.000 euron kauppahinnan alennuksen määräalasta
Kerimäen kirkko, Kirkonalue –nimisestä tilasta RN:o 2:0.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi.

53. §
ENONKOSKEN KUNNAN OSTOTARJOUS N. 3.000 M2 MÄÄRÄALASTA – liite 1
Enonkosken kunta haluaisi ostaa Savonlinnan seurakunnalta Vennonmäki 046-42019-92 tilalta noin 3.000 m2 kokoisen määräalan rakentaakseen määräalalle
pumppaamon.
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 046-42019-92 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.

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, 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.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta myy Enonkosken kunnalle
Vennonmäki 046-420-19-92 tilasta karttaliitteen mukaisen noin 3.000 m2määräalan hintaan 2.700 euroa. Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.

54. §
LISÄMAAN OSTOTARJOUS VENENIEMESTÄ – liitteet 2 ja 2A
Päivi ja Teuvo Niskala ovat ostaneet seurakunnalta Veneniemestä (Paunolanmäki
740-538-30-31) 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.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, 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.
Niina-Kaisa Tuorila esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi,
liitteenä 2 A olevan arvion määräalojen markkina-arvoista perusteella.
Suvi Korhonen kannatti Tuorilan esitystä.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi liitteenä 2 A olevan
arvion määräalojen markkina-arvoista perusteella.

________/________

55. §
LISÄMAAN OSTOTARJOUS VENENIEMESTÄ – liite 3
Paavo ja Liisa Tolonen ovat ostaneet seurakunnalta Veneniemestä (Paunolanmäki
740-538-30-31) 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.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, 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.
Niina-Kaisa Tuorila esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi,
liitteenä 2 A olevan arvion määräalojen markkina-arvoista perusteella.
Suvi Korhonen kannatti Tuorilan esitystä.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi liitteenä 2 A olevan
arvion määräalojen markkina-arvoista perusteella.

56. §
HENKILÖSTÖSTRATEGIA VUOSILLE 2017 – 2020 – liite 4
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 – 7768024
Henkilöstöstrategian päivittämistä varten oli valittu työryhmä, joka kokoontui
4 kertaa. Ensimmäisen kokoontumisen jälkeen työryhmän kokoontumisissa olivat
mukana myös ammattiliittojen luottamusmiehet.
Päivittäminen katsottiin tärkeäksi, koska edellisessä henkilöstöstrategiassa
ei Rantasalmen seurakunnan liittymistä oltu huomioitu.
Pohjana päivitykselle oli vanha strategia, jota muokattiin nykyisen tilanteen
mukaiseksi.
Liitteenä esitys henkilöstöstrategiaksi vuosille 2017 - 2020.
Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstöstrategiaa 31.8. kokouksessaan 34. §:ssä:
HENKILÖSTÖSTRATEGIA – liitteet 1 ja 2
Käytiin läpi liitteenä 1 oleva henkilöstöstrategia. Pienenevien tulojen myötä on
mietittävä mitä pystytään tarjoamaan ja kenelle. Henkilökuntaa ei voi mitoittaa
________/________

ruuhkahuippujen mukaan, vaan niihin palkataan erikseen työvoimaa. Strategiaa
on suunniteltu väestöpohjan ja toimitustilastojen mukaan.
Yhteistyötoimikunta hyväksyi henkilöstöstrategian vuosille 2017 – 2020
kirkkoneuvostolle esitettäväksi.
Jukon luottamusmies Jani Lamberg jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen pappien
lukumäärän vähentämisen osalta, liite 2.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
henkilöstöstrategian vuosille 2017 – 2020.
Käsittely:
Heli Muhonen esitteli strategiaa ja kertoi, että henkilöstön ikärakenteen huomioiden
vähennykset ovat mahdollisia toteuttaa luonnollisen poistuman kautta seuraavan
viiden vuoden aikana. Sen jälkeen se on vaikeampaa ja vaatii muita toimenpiteitä.
Kirkkoneuvosto keskusteli strategian sisällöstä ja hyväksyi sen.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstöstrategian vuosille
2017 – 2020.
Sampsa Kokko teki strategiaan muutosesityksen, jonka mukaan papistosta
vähennetään vain henkilö esitetyn kahden sijasta.
Jarmo Luostarinen kannatti tehtyä muutosesitystä.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet: Pohjaesitystä kannattavat äänestävät jaa
ja muutosesitystä kannattavat äänestävät ei.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa ääniä annettiin 14, ei ääniä 15 ja
tyhjiä 1.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan henkilöstöstrategian vuosille
2017 – 2020 muutettuna siten, että papistoa vähennetään esitetyn kahden
sijasta vain 1.
57. §
HAUTATOIMEN HINNASTO – liite 5
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Kirkkovaltuusto on 11.12.2012 §:n 50 kohdalla vahvistanut hautatoimen hinnaston.
Tuolloin oli jo tiedossa hautaustoimen maksuja koskeva muutos kirkkolakiin (HE
127/2012 vp). Laki tuli voimaan 19.12.2012.
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut,
joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta
aiheutuvat kustannukset.
Maksujen määräämisessä lähtökohtana ovat seurakunnalle hautausmaan
ylläpitämisestä ja hautaamiseen liittyvistä palveluista aiheutuvat kustannukset
kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2012 liitteen 2 "Kustannusten kohdentaminen
hautaustoimelle" mukaisesti. Yleiskirjeen mukaisesti muutoksena aiempaan on

________/________

hautaan siunaamiseen ja muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvien tehtävien ja
tilakustannusten
erottaminen hautaustoimen tehtäväalueilta. Hautaustoimen kustannuksina otetaan
huomioon hautausmaahallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen kustannukset poistoineen, pääomakustannuksineen ja vyörytyskuluineen.
Seurakuntataloudet päättävät hautaustoimen maksuistaan edelleen itsenäisesti, kuitenkin lakien määrittämissä rajoissa. Hautaustoimilain mukaan maksut saavat olla
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Nyt kirkkolaissa säädetään, että palvelun tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin suhteutetut
maksut kuuluu periä. Maksuja koskeva päätös on perusteltava ja perusteluista tulee
käydä ilmi hautaustoimesta aiheutuvat kustannukset.
Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien
saamalla yhteisövero-osuudella (nykyisin valtionrahoitus) seurakuntien muut
luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja
ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen
palveluihin. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20 - 25 prosenttia
hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Hautatoimilain 6 §:ssä määritellään myös samamaksuisuusperiaate. Maksujen
perusteiden kuuluu olla samat kaikille paikkakuntalaisille. Ulkopaikkakuntalaisilta
perittävät maksut voivat olla korkeammat. Rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa
voidaan edelleen vapauttaa mainituista maksuista.
Toimivalta haudoista perittävistä maksuista päättämiseen on kirkkovaltuustolla.
Muista maksuista päättäminen voi kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kuulua
kirkkoneuvoston toimivaltaan.
Seurakuntamme hautaustoimen hinnastojen osalta on tarkistamisen varaa, koska
edellisestä tarkistuksesta on jo useampi vuosi ja mm. henkilöstökulut ja kiinteistöjen
kulut ovat nousseet.
Vuonna 2016 hautaustoimen maksutuotot ovat kattaneet n.17 % hautaustoimen
kustannuksista.
Ylipuutarhuri Pasi Inkinen on valmistellut esityksen vuodelle 2018 perittävistä
hautaustoimen maksuista, liite.
Hän esittää, että vuodesta 2013 olleisiin hautaus- ja hautapaikkamaksuihin tehtäisiin
päivityksiä. Arkkuhautauksiin tulisi korotuksia ja uurnahautauksiin hinnan laskua.
Seurakunnassamme uusien arkkuhautojen hakeminen ja luovuttaminen on etenkin
Talvisalossa erityisen vaikeaa. Uurnahaudan hautausmaksun alentamisella saataisiin
arkku- ja uurnahautausten hintaeroa muutettua enemmän todellisia kuluja vastaavalle
tasolle.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää liitteen mukaisen hautaustoimen hinnaston
kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen mukaisen hautatoimen hinnaston. Hinnasto
________/________

koskee savonlinnalaisten lisäksi myös Enonkosken ja Rantasalmen kuntien
alueella asuvia.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto vahvisti liitteen mukaisen hautatoimen hinnaston, joka koskee
savonlinnalaisten lisäksi myös Enonkosken ja Rantasalmen kuntien alueella
asuvia.

58. §
LISÄMAAN OSTOTARJOUS VENENIEMESTÄ - liite 6
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen
Veli ja Maija-Liisa Kontiainen ovat ostaneet seurakunnalta Veneniemestä
(Paunolanmäki 740-538-30-31) 2005 rantatontin. Kontiaiset haluaisivat ostaa
seurakunnalta lisämaata tontilla jäljellä olevan rakennusoikeuden hyödyntämiseksi ja
se toimisi myös suoja-alueena seurakunnan tuleville metsänhoitotoimille.
Kontiaiset ovat tehneet ostotarjouksen oheisen karttaliitteen mukaisesta n. 5.000 m2
määräalasta Paunolanmäki tilasta 740-538-30-31 hintaan 10.000 €.
Hinta-arvio on pyydetty Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savolta.
Lisämaan osto ei anna lisää rakennusoikeutta heidän omistamalleen olemassa olevalle
tontille.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Veneniemestä
(Paunolanmäki 740-538-30-31) tilasta Veli ja Maija-Liisa Kontiaiselle karttaliitteen
mukaisen noin 5.000 m2 määräalan hintaan 10.000 euroa.
Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle. Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että seurakunta myy Veneniemestä
(Paunolanmäki 740-538-30-31) tilasta Veli ja Maija-Liisa Kontiaiselle
karttaliitteen mukaisen noin 5.000 m2 määräalan hintaan 10.000 euroa.
Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle. Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.
Niina-Kaisa Tuorila esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi,
liitteenä 2 A olevan arvion määräalojen markkina-arvoista perusteella.
Suvi Korhonen kannatti Tuorilan esitystä.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi liitteenä 2 A olevan
arvion määräalojen markkina-arvoista perusteella.

59. §
LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUSARVIOON VUODELLE 2017 – liite 7

________/________

valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Edellä olevat luvut ovat jääneet talousarviosta pois, sillä taloushallinnon ohjelma ei
jostain syystä ole lukenut ko summia.
1015020221 Tuomiokirkko
435000
Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut
435400
Vartiointipalvelut
435600
Alueiden rak.ja kunnossapitopalvelut
435700
Jätehuolto
436000
Koneiden ja laiteiden kunnossapitopalvelut
437000
Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)
442100
Omaisuusvakuutukset
Palvelujen ostot
460000
Kalusteet
464000
Toimistotarvikkeet
467000
Elintarvikkeet
467500
Keittiön oheistarvikkeet
468000
Puhdistusaineet ja –tarvikkeet
469000
Poltto- ja voiteluaineet
470000
Lämmitys
471000
Sähkö
471300
Vesi
472000
Korjaus- ja huoltotarvikkeet
472900
Suojavaatteet
474000
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
491200
Kiinteistövero
Muut toimintakulut
Yhteensä

2000,00
2200,00
500,00
500,00
3000,00
200,00
10500,00
18.900,00
500,00
100,00
80,00
100,00
600,00
200,00
14000,00
10500,00
350,00
2000,00
200,00
100,00
30.730,00
15690,00
15.690,00
65.320,00 €

Em. menot katetaan puunmyyntituotoilla. Jo tehdyistä kaupoista saatava
tulo on hieman arvioitua suurempi, lisäksi kesken olevista kaupoista voimme
saada vielä tälle vuodelle lisärahoitusta.
1015100000 Maa- ja metsätalous
65.320,00 €
Kiinteistötarkastusraportissa olleista kiireellisistä töistä joiden toteutus olisi jo vuonna
2018, suunnittelut pitäisi tehdä jo tämän vuoden puolella.
1015020221 Tuomiokirkko
447639
Investointi LVI-suunnittelu
Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu
1014030031 Haut kiint Talvisalo
447639
Investointi LVI-suunnittelu
Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu
1015060333 Säämingin seurakuntatalo
447639
Investointi LVI-suunnittelu
Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu
1015090904 Enonkosken virasto

3720,00

3720,00

3720,00

________/________

447639
Investointi LVI-suunnittelu
Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu
1015060342 Rantasalmen seurakuntatalo
447639
Investointi LVI-suunnittelu
Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu
1015020224 Enonkosken kirkko
447631
Investointisuunnittelu
Vesikaton korjauksen suunnittelu
1015020225 Kerimäen kirkko
447631
Investointisuunnittelu
Vesikaton korjauksen suunnittelu
Yhteensä

3720,00

3720,00

4960,00

6200,00
29.760,00 €

Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2017
lisättäisiin lisämäärärahat tuomiokirkon osalta 65.320 € (edellä esitetyn erittelyn
mukaisesti) sekä lisämääräraha tuloihin/maa- ja metsätalous 65.320 €.
Investointikuluihin lisättäisiin (yllä esitetyn erittelyn mukaisesti) lisämääräraha
vuodelle 2017 alajakokeskusten suunnitteluista sekä Enonkosken ja Kerimäen kirkon
kattojen suunnittelusta ja kilpailutuksesta yhteensä 29.760 €.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto lisää talousarvioon vuodelle 2017 lisämäärärahat tuomiokirkon
osalta 65.320 € (edellä esitetyn erittelyn mukaisesti) sekä lisämäärärahan
tuloihin/maa- ja metsätalous 65.320 €.
Investointikuluihin lisätään (yllä esitetyn erittelyn mukaisesti) lisämääräraha
vuodelle 2017 alajakokeskusten suunnitteluista sekä Enonkosken ja Kerimäen
kirkon kattojen korjausten suunnittelusta ja kilpailutuksesta yhteensä 29.760 €.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto lisäsi talousarvioon vuodelle 2017 lisämäärärahat tuomiokirkon
osalta 65.320 € (edellä esitetyn erittelyn mukaisesti) sekä lisämäärärahan
tuloihin/maa- ja metsätalous 65.320 €.
Investointikuluihin lisättiin (yllä esitetyn erittelyn mukaisesti) lisämääräraha
vuodelle 2017 alajakokeskusten suunnitteluista sekä Enonkosken ja Kerimäen
kirkon kattojen korjausten suunnittelusta ja kilpailutuksesta yhteensä 29.760 €.

60. §
MUUT ASIAT
Marja Sisko Nousiainen tiedusteli ympäristödiplomin haun etenemistä.
Se on menossa esimiehille ja tulee sen jälkeen hallinnon käsiteltäväksi.
Jarmo Luostarinen tiedusteli tekemiensä ponsien etenemistä.

61. §
ILMOITUSASIAT
Seuraava kirkkovaltuusto 19.12. alkaen klo 17 jouluruokailulla ja sen jälkeen

________/________

noin klo 18 kokous.

62. §
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.

63. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.05.

Puheenjohtaja

Tuula Rasimus
Tuula Rasimus

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Puustinen
Seija Puustinen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 31. päivänä lokakuuta 2017

Irja Lyytikäinen
Irja Lyytikäinen

Päivi Matilainen
Päivi Matilainen

________/________

