SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Savonlinnan seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA, tiistaina 2. lokakuuta 2018 kello 18.00.

Kokouksen asialista:
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41.

Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Jussi Silvosen eroilmoitus luottamustoimesta
Laura Juopperin eroilmoitus luottamustoimesta
Lisämäärärahat
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019
Talousarvion määrärahamuutokset
Savonlinnan seurakunnan kiinteistöstrategia
Investointisuunnitelman hyväksyminen
Ostotarjoukset Enonkosken leirimajasta
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirastossa,
Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 3.10. – 3.11.2018.

Savonlinnassa 19. päivänä syyskuuta 2018

Tuula Rasimus
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA 3/2018

Tiistaina 2. lokakuuta 2018 kello 18.00 – 20.30
Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA

26. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuusto:
Rauni Liukko piti alkuhartauden ja puheenjohtaja Tuula Rasimus avasi kokouksen.
27. §
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 19. päivästä syyskuuta 2018 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston
jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti,
25. päivänä syyskuuta 2018.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla enemmän kuin
16 jäsentä (KL 7:4 §).
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

28. §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

________/________

Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja
ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

29. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa 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 Anne Tiainen ja Juho Tiainen.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen
tiistaina 2. päivänä lokakuuta 2018.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen
tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa ajalla 3.10. – 3.11.2018.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Anne Tiaisen ja Juho Tiaisen
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
19. päivänä syyskuuta 2018 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 3.10. – 3.11.2018.
Kirkkovaltuusto:
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Anne Tiaisen ja Juho Tiaisen
2) totesi, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
19. päivänä syyskuuta 2018 sekä
3) totesi, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan

________/________

kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 3.10. – 3.11.2018.

30. §
JUSSI SILVOSEN EROILMOITUS LUOTTAMUSTOIMESTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen puh. 044 7768016
Jussi Silvonen on ilmoittanut sähköpostilla 3.5.2018 muuttaneensa pois paikkakunnalta, eikä
sen vuoksi voi enää toimia seurakunnan luottamustehtävissä. Näin hän eroaa Punkaharjun
kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenen tehtävästä.
Hänen varajäsenenään on toiminut Maarit Tirronen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Jussi Silvosen luottamustoimen
Punkaharjun kappelineuvostossa päättyneen paikkakunnalta pois muuton vuoksi ja että se
valitsee uuden jäsenen Punkaharjun kappelineuvostoon, jonka toimikausi jatkuu vuoden
2018 loppuun.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Jussi Silvosen
luottamustoimen Punkaharjun kappelineuvostossa päättyneen paikkakunnalta
pois muuton vuoksi ja että se valitsee uuden jäsenen Punkaharjun
kappelineuvostoon, jonka toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto totesi Jussi Silvosen luottamustoimen Punkaharjun kappelineuvostossa päättyneen paikkakunnalta pois muuton vuoksi ja valitsi Maarit
Tirrosen varsinaiseksi jäseneksi Punkaharjun kappelineuvostoon vuoden 2018
loppuun saakka. Henkilökohtaiseksi varajäseneksi hänelle valittiin Päivi
Kupiainen.

31. §
LAURA JUOPPERIN EROILMOITUS LUOTTAMUSTOIMESTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen puh. 044 7768016
Laura Juopperi on ilmoittanut sähköpostilla muuttavansa pois paikkakunnalta
toukokuussa eikä sen vuoksi voi jatkaa Rantasalmen kappeliseurakunnan kappeli-neuvoston
varajäsenenä. Hän on ollut Pia Julkusen henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Laura Juopperin eron
Rantasalmen kappelineuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi ja että
se valitsee Pia Julkuselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Rantasalmen
kappelineuvostoon, jonka toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun.

________/________

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Laura Juopperin
eron Rantasalmen kappelineuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta pois
muuton vuoksi ja että se valitsee Pia Julkuselle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen Rantasalmen kappelineuvostoon, jonka toimikausi jatkuu vuoden
2018 loppuun.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto totesi Laura Juopperin eron Rantasalmen kappelineuvoston
varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi ja valitsi Pia Julkusen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Petra Huupposen Rantasalmen kappelineuvostoon vuoden 2018 loppuun saakka.

32. §
LISÄMÄÄRÄRAHAT
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen
Kirkonkirjojen digiaineistoa on jo useana vuotena tarkastettu muun työn ohessa sekä
tilapäistyövoiman avulla. Kerimäen perhelehdet ovat vielä kokonaan tarkastamatta.
Tulevana syksynä seurakunnalla olisi käytettävissä työhön henkilö, joka
on aiemminkin ollut ko. työtä seurakunnallemme tekemässä. Koska kuluvan
vuoden talousarvioon ei ole varattu määrärahaa, on tarve lisämäärärahalle.
Perheneuvonnan puolella on tullut ylitystä kahdelle talousarviotilille:
asiantuntijapalvelukset sekä tietokoneet. Alkuvuonna on uuden työntekijän
rekrytointiin liittyneet soveltuvuustestit olleet arvioitua suuremmat, lisäksi
kahdelle työntekijälle on pitänyt uusia tietokoneet.
vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahat vuoden 2018
talousarvioon seuraavasti:
tehtäväalue/tili
kirkkoherranvirasto/404000 määräaikaisten ts. kk-palkat 4252
kirkkoherranvirasto/410000 sos.vak.maksut
kirkkoherranvirasto/412000 eläkemaksut
949
perheneuvonta/440000 asiantuntijapalvelukset
perheneuvonta/461000 tietokoneet ja muut it-laitteet
lisämäärärahat yhteensä

euroa
183
1000
1500
7884

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää
lisämäärärahat vuoden 2018 talousarvioon seuraavasti:
tehtäväalue/tili

euroa

________/________

kirkkoherranvirasto/404000 määräaikaisten ts. kk-palkat 4252
kirkkoherranvirasto/410000 sos.vak.maksut
kirkkoherranvirasto/412000 eläkemaksut
949
perheneuvonta/440000 asiantuntijapalvelukset
perheneuvonta/461000 tietokoneet ja muut it-laitteet
lisämäärärahat yhteensä

183
1000
1500
7884

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto myönsi lisämäärärahat vuoden 2018 talousarvioon edellä olevan
kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
33. §
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.
Vuoden 2017 tilinpäätöksen verotulokertymän pohjalta veroprosentin
noston laskennallinen vaikutus olisi:
+0,05 %
+0,10 %
+0,25 %
+0,50 %

n. 200.000 euroa
n. 400.000 euroa
n. 1.020.000 euroa
n. 2.050.000 euroa

Alueemme negatiivisella väestönkehityksellä on negatiivinen vaikutus vero-

________/________

tulopohjaamme. (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 %.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunnan
veroprosentti on 1,50 % vuonna 2019.

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi 1.50 %
vuodelle 2019.

34. §
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.

________/________

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

Kirkkoneuvoston esitys:
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
56.000 € (sis.alv).
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, 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 56.000 € (sis.alv).
Poisto ja siirrot tehdään edellä esitetyille tileille ja tehtäväalueille.

35. §
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.

________/________

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan
kiinteistöstrategian hyväksymistä vuosille 2019 – 2023 liitteen mukaisena.
Käsittely:
Jarmo Luostarinen jätti asiaan liittyen ponnen metsänhoidon kilpailuttamisesta.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi Savonlinnan seurakunnan kiinteistöstrategian
vuosille 2019 – 2023 ja merkitsi tiedoksi Jarmo Luostarisen ponnen.

36. §
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.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan investointisuunnitelman vuosien
2019 - 2023 talousarvioiden laadinnan pohjaksi.
Investointisuunnitelma annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan investointisuunnitelman
vuosien 2019 – 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi.
Investointisuunnitelma annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkovaltuusto:
Liitteenä oleva investointisuunnitelma vuosille 2019 – 2023 merkittiin tiedoksi.

37. §
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.
Kirkkoneuvoston 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.
Käsittely:
Yrjö Eeva teki esityksen palauttaa asia kirkkoneuvostolle uudelleen käsittelyyn,
koska hän piti ostotarjousta puutteellisena ja hänestä asia oli huonosti valmisteltu.
Jarmo Luostarinen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet:
Ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä äänestävät jaa. Yrjö Eevan esitystä
kannattavat äänestävät ei.
Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 18 jaa ääntä, 7 ei ääntä ja 2 tyhjää.
Kirkkovaltuusto:
Määräenemmistön äänin 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.

________/________

38. §
MUUT ASIAT
Nettiradion kuuntelijoista kysyttiin, mutta tämän hetkistä tietoa ei ollut
käytettävissä.
Suvi Korhonen kritisoi koulujen jättämistä pois äänestyspaikoista.

39. §
ILMOITUSASIAT
Seuraava kirkkovaltuusto on 11.12. klo 18 alkaen Hirvaslahdessa.
Klo 17 jouluruokailu ja klo 16 ryhmäkokous.

40. §
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.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

41. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

Puheenjohtaja

Tuula Rasimus
Tuula Rasimus

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Puustinen
Seija Puustinen

________/________

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 2. päivänä lokakuuta 2018

Anne Tiainen
Anne Tiainen

Juho Tiainen
Juho Tiainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
3.10.2018 – 3.11.2018

Todistaa;
Savonlinnassa

. päivänä marraskuuta 2018

Seija Puustinen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

