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124. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

125. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä
ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §/2014.)
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille,
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle postin
välityksellä 4. päivänä syyskuuta 2018.
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.

126. §
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
138. § Maksuvapautus anomus

127. §
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 17. syyskuuta 2018.
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 18.9. – 2.10.2018. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 12. syyskuuta 2018.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Konsti ja Outi Kurttilan
tilalle Aune Malinen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 18.9. – 2.10.2018.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 12. syyskuuta 2018.

128. §
VIRANHALTIJAN SIIRTÄMISIÄ
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Savonrannan kirkkopiirin kappalainen Jaakko Parkkinen on jäänyt eläkkeelle 1.9.2018.
Punkaharjun aluekappalainen Henrik Koponen on asian takia järjestetyssä
kuulemistilaisuudessa antanut suostumuksensa siihen, että hänet siirretään Savonrannan
kirkkopiirin johtavaksi pastoriksi lokakuun 2018 alusta. Aluksi Koponen toimisi Jaakko
Parkkiselta eläköitymisen johdosta jääneessä kappalaisen virassa. Koska tuo kappalaisen
virka on henkilöstösuunnitelmassa suunniteltu lakkautettavaksi, Koponen siirrettäisiin
vuoden 2019 alusta Aleksi Parkkoselta vapautuvaan seurakuntapastorin virkaan siten,
että seurakuntapastorin peruspalkkaan tulisi lisää 229 e. Tällöin Koposen palkka
pienenisi siitä, mitä edellinen Savonrannan pappi sai. Perusteluna palkan alennukselle on
se, että vastuut ovat pienentyneet. Koposen virkapaikkana olisi Savonranta ja hänen
työnsä jakautuisi siten, että 50 % siitä olisi Savonrannalla ja 50 % Punkaharjulla.
Punkaharjun työpanokseen ei liity vastuuta kappelin johtamisesta.
Kirkkoherra on yhdessä johtavan kappalaisen kanssa suunnitellut, että Punkaharjun
kappeliseurakunnan seurakuntapastori Sari Vauhkonen siirretään työyhteisön sisäisellä
siirrolla Punkaharjun aluekappalaiseksi. Vauhkonen on antanut tähän kirkkoherralle
alustavan suostumuksensa, mutta virallista kuulemistilaisuutta ei ole vielä pidetty.
Tällainen kuulemistilaisuus pidetään ennen kirkkoneuvoston kokousta 11.9. ja samalla
johtavan kappalalaisen, kirkkoherran, Koposen ja Vauhkosen kanssa sovitaan, miten
papiston työalavastuut Punkaharjulla hoidetaan. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että
Vauhkosen osavastuulla ollut Kirkon keskusteluapu (entinen Palveleva puhelin) siirtyisi
häneltä jonkun muun seurakuntamme työntekijän tai työalan vastuulle.
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Asiaan liittyvä lakipykälä on KL 6, 38
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos:
1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja
perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja
hänen varsinainen palkkansa ei alene;
2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai
3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.
Viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden määräajaksi saman
työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota
voidaan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, ettei viranhaltijan varsinainen palkka alene.
Viranhaltijalle annettu määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa ja asianomainen on
velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin
palkkaeduin. Peruutus tulee voimaan heti.
Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa
tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Lisäksi on otettava huomioon Punkaharjun kappelineuvoston ohjesääntö. Sen 12 §
mukaan
Kappelineuvoston tehtävänä on - 7) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto
henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa.
Tämän johdosta kirkkoherra on pyytänyt Punkaharjun kappelineuvostolta lausuntoa
kirkkoneuvostolle siitä, mitä se ajattelee kyseisistä viranhaltijoiden siirtämisistä.
Suostuuko kappelineuvosto siihen, että Sari Vauhkosesta tehdään sisäisellä siirrolla
Punkaharjun aluekappalainen?
Punkaharjun kappelineuvoston lausunto tuodaan kokoukseen.
Perusteluna näille suunnitelluille viranhaltijoiden siirtämisille on toisaalta seurakunnalla
oleva taloudellinen tarve vähentää työntekijöitä, toisaalta työyhteisön tarpeet.
Puheenjohtajan esitys:
1. Punkaharjun aluekappalainen Henrik Koponen siirretään työyhteisön sisäisenä
siirtona Savonrannan kirkkopiirin papiksi 1.10. alkaen. Hänen virkapaikkanaan olisi
Savonranta ja työtehtävänsä jakaantuisivat 50 % Savonrannalle ja 50 %
Punkaharjulle. Aluksi Koponen toimisi Jaakko Parkkiselta eläköitymisen kautta
vapautuneessa kappalaisen virassa. Koska tuo virka on henkilöstösuunnitelmassa
suunniteltu lakkautettavaksi, Koponen siirrettäisiin 1.1.2019 silloin vapautuvaan
seurakuntapastorin virkaan (virkapaikkanaan Savonranta ja työalavastuinaan edelleen
50 % Savonranta, 50 % Punkaharju), siten että palkkaus olisi seurakuntapastorin
peruspalkka + 229 e.
2. Punkaharjun seurakuntapastori Sari Vauhkonen siirretään työyhteisön sisäisellä
siirrolla 1.10. alkaen Punkaharjun aluekappalaiseksi. Palkka olisi sama kuin
aiemmalla aluekappalaisella. Seurakuntamme yleisen käytännön mukaisesti viran
täytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa (KL 6:17)
Kaikkiin näihin siirtoihin pyydetään tuomiokapitulia antamaan siirtojen mukaiset
viranhoitomääräykset.
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Käsittely:
Puheenjohtaja totesi, että Sari Vauhkosen kuuleminen on vielä pitämättä, mutta hänen
kanssaan on keskusteltu alustavasti työnjaosta. Luettiin Punkaharjun kappelineuvoston
yksimielinen lausunto, jossa todetaan, ettei se näe estettä Henrik Koposen siirrolle
Savonrannan kirkkopiirin seurakuntapastorin virkaan ja että se hyväksyy Sari
Vauhkosen sisäisen siirron Punkaharjun aluekappalaisen virkaan.
Anne Käyhkö toi terveiset Savonrannalta, siellä toiveena on, että kirkkopiiri toivoo
saavansa papin, jonka virkapaikaksi on nimetty Savonranta ja että pappi on
tavoitettavissa alueella.
Päätös:
1. Punkaharjun aluekappalainen Henrik Koponen siirretään työyhteisön sisäisenä
siirtona Savonrannan kirkkopiirin papiksi 1.10. alkaen. Hänen virkapaikkanaan
olisi Savonranta ja työtehtävänsä jakaantuisivat 50 % Savonrannalle ja 50 %
Punkaharjulle. Aluksi Koponen toimisi Jaakko Parkkiselta eläköitymisen kautta
vapautuneessa IV kappalaisen virassa. Koska tuo virka on henkilöstösuunnitelmassa suunniteltu lakkautettavaksi, Koponen siirrettäisiin 1.1.2019
silloin vapautuvaan VI seurakuntapastorin virkaan (virkapaikkanaan
Savonranta ja työalavastuinaan edelleen 50 % Savonranta, 50 % Punkaharju),
siten että palkkaus olisi seurakuntapastorin peruspalkka + 229 €.
2. Punkaharjun seurakuntapastori Sari Vauhkonen siirretään työyhteisön
sisäisellä siirrolla 1.10. alkaen Punkaharjun aluekappalaiseksi, VI kappalaisen
virkaan. Palkka olisi sama kuin aiemmalla aluekappalaisella. Seurakuntamme
yleisen käytännön mukaisesti viran täytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa
(KL 6:17).
Kaikkiin näihin siirtoihin kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia antamaan
siirtojen mukaiset viranhoitomääräykset.
129. §
KESKUSTELUA SAVONRANNAN VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖN SEKÄ
KIRKKOMUSIIKIN JÄRJESTELYISTÄ
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Nuorisotyönohjaaja Sirpa Turunen on jäämässä eläkkeelle 1.11.2018. Nuorisotyö
tarvitsee hänen tilalleen uuden työntekijän. Koska Turunen on tehnyt töitä Savonrannalla,
olisi uuden työntekijän työpanos järkevää käyttää nimenomaan Savonrannalla. Siellä
olisi tarvetta myös varhaisnuorisotyöhön.
Savonrannan kirkkopiirissä ei ole ollut sille osoitettua kanttoria tai kirkkomuusikkoa
pariin vuoteen. Johtava kanttori Minna Raassina on hoitanut Savonrannan
musiikkielämää hyvin. Olisi toisaalta kuitenkin perusteltua, että Savonrannalla olisi oma
kirkkomuusikko.
Savonrannan kirkkopiiri on kuitenkin niin pieni paikka, että sinne ei ole nykyisten
resurssien puitteissa mahdollista sijoittaa kokonaista kirkkomuusikon tai kokonaista lapsi
/ nuorisotyöntekijän virkaa. Toisaalta ei myöskään ole tarkoituksenmukaista ajattaa
yhtenään Savonlinnasta kirkkomuusikkoa tai lapsi-/ nuorisotyöntekijää Savonrannalle,
koska kilometrikorvauksista syntyy paljon menoja.
Järkevintä olisi, jos löytäisimme työntekijän, joka olisi halukas ja kykenevä hoitamaan
sekä varhaisnuoriso-/nuorisotyötä että kirkkomusiikkia, virkapaikkanaan Savonranta.
Vaikka seurakunnan taloustilanne ei anna aihetta uuden viran perustamiseen, meillä on
siihen tässä tilanteessa varaa, koska Sirpa Turunen jää eläkkeelle. Häneltä jäänyt virka
voitaisiin lakkauttaa ja perustaa sen tilalle uudenlainen yhdistelmävirka. Tällainen
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ratkaisu on perusteltua varsinkin silloin, jos papiston virkajärjestelyjen takia
Savonrannan papin työ jakautuu tulevaisuudessa puoliksi Punkaharjun ja Savonrannan
kesken.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja antaa viranhaltijoille luvan lähteä valmistelemaan
Savonrannalle uudenlaisen yhdistelmäviran (varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä
kirkkomusiikki) perustamista. Vaihtoehtoisesti kirkkoneuvosto ehdottaa viranhaltijoille
muita keinoja edetä siinä, miten Savonrannan kirkkopiirin tarpeisiin vastataan
varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä kirkkomusiikin osalta.
Käsittely:
Johtava nuorisotyönohjaaja on lähettänyt selonteon varhaisnuoriso-, nuorisotyön sekä
rippikoulutyön työntekijätarpeista. Mukana oli myös ennusteet lapsien määristä
seuraavien viiden vuoden aikana. Hän esittää vaihtoehtona harkittavaksi määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan palkkaamista. Mahdolliseen musiikin ja nuorisotyön yhteisvirkaan
tulee sisällyttää rippikoulutyö.
Keskustelussa nousi esille, että mahdollinen uusi virka perustettaisiin kokeiluluonteisena
määräaikaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi luvan lähteä valmistelemaan uudenlaisen
yhdistelmäviran perustamista edellä esitetyn mukaisesti.

130. §
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
Valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044-7768024
Kirkkolain 15. luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella.
Tuloveroprosentin arvion perusteeksi tulee ottaa ansiotason, työllisen työvoiman ja
jäsenmäärän muutokset.
Vuoden 2015 tilinpäätös vuodelta oli ylijäämäinen 568.000 euroa. Vuoden 2016
tilinpäätös osoitti alijäämää 458.296,36 euroa ja vuoden 2017 alijäämä oli 81.984,32
euroa. Vuoden 2018 talousarvion alijäämä on 324.394,76 euroa.
KJ 15 luvun 2§:n mukaan Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden
vuoden ajanjakson aikana.
Seurakunnalla on taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 2.649.699 euroa.
Seurakuntaliitosten jälkeen seurakunta on joutunut sopeuttamaan talouttaan.
Henkilöstöstrategiassa on linjattu henkilöstöön liittyvät toimenpiteet.
Henkilöstöä on vähennetty ja vähennetään luontaisen poistuman kautta.
Henkilöstömenoihin on jo saatu merkittäviä säästöjä.
Kuluvana vuonna on valmisteltu seurakunnan kiinteistöstrategian päivitystä ja
tässä yhteydessä on laadittu investointisuunnitelma viidelle vuodelle. Ko.
suunnitelmassa on huomioitu kaikkien kiinteistöjemme tiedossa olevat korjaustarpeet ja hankkeet on priorisoitu. Lisäksi strategiassa otettu kantaa siihen,
mistä kiinteistöistä olemme valmiita luopumaan.
Seurakunnan tuloveroprosentti on tänäkin vuonna ollut 1,50.
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Vuoden 2017 tilinpäätöksen verotulokertymän pohjalta veroprosentin
noston laskennallinen vaikutus olisi:
+0,05 %
+0,10 %
+0,25 %
+0,50 %

n.
n.
n.
n.

200.000 euroa
400.000 euroa
1.020.000 euroa
2.050.000 euroa

Alueemme negatiivisella väestönkehityksellä on negatiivinen vaikutus verotulopohjaamme. (Tosin tämän vuoden elokuun loppuun mennessä olemme
saaneet verotuloja 2,8 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.)
Kuitenkin tällä hetkellä vaikuttaisi perustellummalta jatkaa
edelleen toimintojen sopeuttamista jäsenmäärään kuin nostaa veroprosenttia.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi 1,50 %.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunnan veroprosentti on 1,50 % vuonna 2019.

131. §
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET – liite 1
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Vuoden 2018 talousarviossa on varattu Tuomiokirkon laajaa urkuhuoltoa varten 70.000
euroa.
Kneuv. 24.4.2018 § 69;
Määräaikaan 14.3.2018 mennessä saapui yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous. Lisäksi
yksi tarjous jota ei voida huomioida, koska tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen.
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettutoimitusajan takarajaksi 31.12.2018. Hylättyyn
tarjoukseen oli työn suoritusajaksi ilmoitettu vuosi 2019.
Kirkkoneuvosto päätti keskeyttää kilpailutuksen.
Tuomiokirkon urkuhuolto siirretään toteutettavaksi vuonna 2019.
Johtava kanttori on pyytänyt tarjouksia koskien Enonkosken, Savonrannan ja
Pääskylahden kirkkojen urkujen täyshuollosta (täyspuhdistus ja viritys sekä muut työt).
Lisäksi;
- Savonrannan kirkon urkuihin julkisivupillien korjaus ja lyijyasetaatin puhdistus
- Pääskylahden kirkon urkuihin julkisivupillien korjaus, ilmanannin parantaminen ja
tarvittaessa kenraalipalkeen uusiminen
Sotkamon Urkurakentajat Oy:n tarjous;
Enonkosken kirkon urut 12.000 €
Savonrannan kirkon urut 21.200 €
Pääskylahden kirkon urut 22.800 €
Yhteensä 56.000 (sis.alv)
Talousarvion muutoksista ja määrärahan siirroista päättää kirkkovaltuusto.
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Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määrärahojen muutosten hyväksymistä
vuoden 2018 talousarvioon seuraavasti:
tili
436000
436000
436000
436000

tehtäväalue
1015020224 Enonkosken kirkko, lisämääräraha 12.000 euroa
1015020223 Savonrannan kirkko, lisämääräraha 21.200 euroa
1015040802 Pääskylahden seurakuntatalo lisämääräraha 22.800 euroa
1015020221 Tuomiokirkko, määrärahan poisto 70.000 euroa

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Tuomiokirkon
laajaa urkuhuoltoa varten varatut määrärahat 70.000 euroa poistetaan
ja niiden tilalle siirretään Enonkosken kirkon uruille 12.000 €,
Savonrannan kirkon uruille 21.200 € ja Pääskylahden kirkon uruille
22.800 € määrärahat, yhteensä 56.0000 € (sis.alv).

132. §
SAVONLINNAN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA – liite 2
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 23.1.2018 kiinteistöstrategiatyöryhmän
päivittämään Savonlinnan seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2019-2023.
Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja antaa liitteenä olevan ehdotuksen Savonlinnan
seurakunnan kiinteistöstrategiaksi vuosille 2019-2023.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan kiinteistöstrategian
hyväksymistä vuosille 2019 - 2023 liitteen mukaisena
Käsittely:
Lisättiin sivulle 6 kohtaan Kehitettävät/peruskorjattavat:
Hirvaslahden vanhan päärakennuksen korjaus selvitetään.
Todettiin, että kiinteistökauppoihin ei ensi vuoden alusta tarvita alistusta, jolloin
seurakunta voi hinnoitella vapaammin myytävät kiinteistöt ja kaupan käynti
helpottuu. Keskusteltiin myös kiinteistöjen purkamisesta yhtenä vaihtoehtona
kalliille korjauksille. Varparannan lammen kunnostuksesta keskusteltiin myös ja
todettiin, että sitä ei kannata jättää huonoon kuntoon.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan
kiinteistöstrategian hyväksymistä vuosille 2019 – 2023 liitteen
mukaisena.

133. §
INVESTOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN – liite 3
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Kiinteistöstrategia työryhmä on valmistellut kiinteistöstrategian yhteydessä seurakunnan
investointisuunnitelmaa vuosille 2019-2023. Viiden vuoden investointien loppusumma
on 698.000 euroa.

Tark. ______ / ______

Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan investointisuunnitelman vuosien 2019 - 2023
talousarvioiden laadinnan pohjaksi.
Investointisuunnitelma annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan investointisuunnitelman
vuosien 2019 – 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi.
Investointisuunnitelma annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

134. §
OSTOTARJOUKSET ENONKOSKEN LEIRIMAJASTA –liite 4
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Enonkosken leirimaja sijaitsee n. 1,5 km Enonkosken keskustasta itään aivan
kirkonkylän kaava-alueen rajalla. Leirikeskus sijaitsee Ylä-Enonveden rannalla,
rantaviivaa n. 140 m. Kiinteistöllä on kunnallinen vesiliittymä ja sähköliittymä.
Päärakennuksen lisäksi kiinteistöön kuuluu hirsirakenteinen puusauna, höylähirrestä
rakennettu pariaitta, vanhempi hirsiaitta ja varastorakennus sekä puucee.
Enonkosken leirimaja koostuu kahdesta tilasta Hautala 46-413-11-47 1,5244 ha ja
Rantala 46-413-11-2 0,15 ha. Tila Rantala sijaitsee kokonaan tilan Hautala sisällä.
Kohde on ollut myytävänä etuovi.comissa.
3.9.2018 mennessä on saapunut kaksi ostotarjousta em. kohteesta.
Ilona Sygiäinen ja Aleksander Lukianov tarjoavat 110.000 €
Ahti Hurmalaisen tarjous 55.000 €
Ostaja vastaa tontin lohkomis- ja lainhuudatuskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta
myy Enonkosken leirimajan (Enonkosken kunnan alueella olevat Hautala 46-413-11-47
ja Rantala 46-413-11-2 -tilat) Ilona Sygiäiselle ja Aleksander Lukianoville hintaan
110.000 euroa.
Hinta on vuoden 2015 arviokirjaan verrattuna 15 prosenttia pienempi, mutta ottaen
huomioon alueella tehdyn puuston poiston ja paikkakunnan markkinatilanteen,
ostotarjous poikkeaa vuoden 2015 arviosta vain 3,8 %.
Ostaja vastaa lainhuudatuskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan
seurakunta myy Enonkosken leirimajan (Hautala 46-413-11-47 ja
Rantala 46-413-11-2) Ilona Sygiäiselle ja Aleksander Lukianoville
hintaan 110.000 euroa. Hinta on vuoden 2015 arviokirjaan verrattuna
15 prosenttia pienempi, mutta ottaen huomioon alueella tehdyn
puuston poiston ja paikkakunnan markkinatilanteen, ostotarjous
poikkeaa vuoden 2015 arviosta vain noin 3,8 %.
Ostaja vastaa lainhuudatuskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

Tark. ______ / ______

135. §
AHVIONNIEMEN TONTTI NRO 3 MYYNTI - liite 5
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Tommi Santanen on tehnyt ostotarjouksen Savonlinnan kaupungin Mikkolanniemen
kylästä Ahvionniemi-nimiseltä tilalta 740-526-9-18, tontti 3:stä hintaan 62.000 euroa.
Hintaan sisältyy tie perille sekä sähköliittymä.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti kokouksessaan 3.5.2016:
74. § AHVIONNIEMEN TONTTIEN HINTOJEN MÄÄRITTELY
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
Naukkarinen
Tontti 1
70-80.000
65-75.000
55-65.000
Tontti 2 n. 8000 m2
75-85.000
60-70.000
Tontti 3 n. 12000 m2
Tontti 4 n. 15000 m2
70-80.000
60-70.000
2
Tontti 5 n. 12000 m
55-75.000
65-75.000
65-75.000
60-70.000
Tontti 6 n. 12000 m2
2
Tontti 7 n. 13000 m
90-100.000
80-90.000
Tontti 8
25-35.000
Tontti 9
30-40.000
Tontit 8 ja 9 sijaitsevat Kaijansaaressa.
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.
Päätös:
Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää olla myymättä Tommi Santaselle Savonlinnan kaupungin
Mikkolanniemen kylästä Ahvionniemi nimiseltä tilalta RN:o 9:18 (kiinteistötunnus 740526-9-18) tontti 3, tontin pinta-ala noin 12.000 m2 , hintaan 62.000.

Tark. ______ / ______

Kirkkoneuvosto on määritellyt myös kyseiselle tontille hinnan ja tarjottu hinta on
huomattavasti määriteltyä hintaa alempi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti olla myymättä Tommi Santaselle Savonlinnan
kaupungin Mikkolanniemen kylästä Ahvionniemi nimiseltä tilalta
RN:o 9:18 (kiinteistötunnus 740-526-9-18) tontti 3, tontin pinta-ala
noin 12.000 m2 , hintaan 62.000.
Kirkkoneuvosto on määritellyt myös kyseiselle tontille hinnan ja
tarjottu hinta on huomattavasti määriteltyä hintaa alempi.

136. §
ESITYS JUHLATILOJEN VUOKRAVAPAUDESTA – liite 6
valmistelija: Sylvi Mononen 050 5406283
Sääminki-Seura ry:n 60-vuotisjuhlat pidetään perjantaina 21.9.2018 Säämingin
seurakuntatalossa. Yhdistys on varannut käyttöönsä Säämingin seurakuntatalon
juhlapaikakseen. Sääminki-Seura ry:n hallitus anoo kunnioittavimmin, että Savonlinnan
seurakunta myöntää juhlatilat käyttöön ilman vuokraa.
Vs. talousjohtajan esitys:
Seurakunta myöntää Sääminki-Seura ry:lle 60-vuotisjuhlille Säämingin seurakuntatalon
21.9.2018 käyttöön ilman vuokraa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Sääminki-Seura ry:lle Säämingin seurakuntatalon käyttöön ilman vuokraa 21.9.2018 seuran 60-vuotisjuhlia varten.

137. §
SEURAKUNNAN SIJOITUKSET
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen p. 044 776 8024
Seurakunnan sijoitukset on tarkasteltu vuonna 2017. Kuitenkin, jotta
saisimme sijoituksillemme mahdollisimman hyvää tuottoa, olisi tarpeellista
mm. tarkastella onko meillä varoja, jotka voisivat olla useita vuosi sijoitettuna
niin, ettei niitä tarvitse nostaa.
Talousarvion tekovaiheessa näemme taloutemme suuntaviivat kolmelle
suunnitelmavuodelle ja lisäksi investointimme on suunniteltu viidelle vuodelle.
Näiden suunnitelman ja laskelmien pohjalta voisimme ottaa paremmin
kantaa myös sijoittamisiimme. Seurakunnan olisi hyvä laatia
sijoitusstrategia, jossa mm. määriteltäisiin tarkemmin ne tavat, joilla seurakunta voi
sijoitustoimintaa toteuttaa.
vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan sijoitusstrategiaa.
Päätös:

Sijoitusstrategiaa valmistelevaan työryhmään nimettiin vs. talousjohtaja Heli Muhosen lisäksi Tuula Rasimus, Juho Tiainen, Poku
Sihvonen ja Aune Malinen.

Tark. ______ / ______

138. §
MAKSUVAPAUTUS ANOMUS
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen p. 044 776 8024
Kirkkoneuvostolle luettiin esityslistan liitteenä oleva maksuvapautus anomus/
kuolinpesä koskien hautauskuluja (lasku 41/201170): arkkuhautausmaksu 600 euroa ja
hautapaikkamaksu 300 euroa, yhteensä 900 euroa. Anomuksen liitteenä
myös kopio perukirjasta, kuolinpesä varaton.
vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta poistaa saatavistaan kuolinpesän saatavan
900 euroa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto poisti seurakunnan saatavista kuolinpesän
hautauskulujen laskun 900 euroa.

139. §
ILMOITUSASIAT
- Seuraava kirkkovaltuuston kokous on 2.10.2018
- Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 16.10.2018

140. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

141. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Tark. ______ / ______

