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118. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

119. §
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 kesäkuuta 2019.
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.

120. §
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

121. §
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
Aune Tuunanen ja Tapani Hannonen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa torstaina 13.6.2019.
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.
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Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksenhakuajan.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ajalla 14.6.–28.6.2019. – Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 12. kesäkuuta 2019.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aune Tuunanen ja Tapani
Hannonen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 14.6.–28.6.2019.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 12. kesäkuuta 2019.

122. §
CITY WORKSHOP –TYÖSKENTELY SAVONLINNASSA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Kansan Raamattuseuran (KRS) toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma ja sen pastori Mikko
Matikainen kävivät seurakunnassa 27.5.2019 esittelemässä uutta ja mielenkiintoista
suunnitelmaa. Sen mukaan Savonlinnan alueen seurakunnat (ainakin ev.-lut. srk,
vapaaseurakunta ja helluntaiseurakunta) olisivat suomalaisina pilotteina sen yhdessä
kansainvälisen Agape Europe -järjestön (Campus Crusade for Christ -järjestön
sisarjärjestö) kanssa kehittämässä City Workshop -toiminnassa. Kyseinen järjestö on
toteuttanut vastaavan työskentelyn jo kuudessa eurooppalaisessa kaupungissa, mm.
Pariisissa ja Vilnassa. Tarkoituksena on koota kaupungin eri toimijoita yhteen pohtimaan
sitä, mitä kaupungin asukkaat tarvitsevat henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiinsa.
Suunnitelmien mukaan City Workshop toteutettaisiin Savonlinnassa 18.–19.10.2019.
Tilaisuuteen kutsuttaisiin n. 18 savonlinnalaista vaikuttajaa yhteiskunnan eri aloilta +
seurakuntien johtavia työntekijöitä ideoimaan yhdessä ja valitsemaan viisi käytännöllistä
toimintoa, jolla kaupunkilaisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia tukeva prosessi
käynnistetään.
Agape Europe -järjestön sekä KRS:n työntekijöitä tulisi vetämään työpajaa. Maanantaina
27.5. pidetyssä kokouksessa valittiin alustavasti työryhmä miettimään listaa työpajaan
kutsuttavista. Se, miten syntyneitä ideoita tuodaan käytäntöön, on vielä avoin, mutta
toiveena on aloittaa prosessi, joka lisää kaupungin hyvinvointia ja vaikuttaa hyvää myös
sen ympäristössä.
Työskentely ei maksa seurakunnallemme mitään, paitsi työpajaan osallistuville
tarjottavat kahvit ja lounaat.
Puheenjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunta toteuttaa yhdessä vapaaseurakunnan, helluntaiseurakunnan,
KRS:n ja Agape Europe -järjestön kanssa City Workshop -työpajan syksyllä 2019.
Päätös:

Savonlinnan seurakunta toteuttaa yhdessä vapaaseurakunnan,
helluntaiseurakunnan, KRS:n ja Agape Europe -järjestön kanssa City
Workshop -työpajan syksyllä 2019.
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123. §
LASTENOHJAAJIEN MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET
valmistelu: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 776 8016
Työsuhteiden määräaikaisuuden perusteluina ovat organisaation talouden
tasapainottamistarpeet, jotka voivat merkitä henkilöstötarpeen uudelleenarviointia.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.4.2019 (71 §) lastenohjaajien tehtävien täytöstä
seuraavasti:
1. Huhti-toukokuussa laitetaan hakuun kaksi määräaikaista lastenohjaajan paikkaa,
jos suunnitellut ryhmät toteutuvat. Kummassakin työaika olisi 38,75 h/vko ja
työsuhde alkaisi 1.8.2019 ja päättyisi 31.5.2020.
2. Pauliina Vepsän virkavapauden ajalle palkataan sijainen: 1.8.2019 - 31.5.2020,
sijaisen työaika 34 h/viikko.
3. Palkataan ajalle: 1.8.2019–31.5.2020 apuohjaaja Punkaharjun kerhoihin 30 h/vko.
Lastenohjaajien valintaa valmistelemaan nimettiin johtava lastenohjaaja Jaana Pesonen,
kirkkoneuvoston jäsen Anne Käyhkö ja lapsityön teologi Kaisa Oittinen. Työryhmä
hoitaa hakuilmoitukset ja haastattelut ja tekee valittavista esityksen kirkkoneuvostolle.
Määräaikaan mennessä tehtäviin tuli 11 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin kaikki, joilla
on suoritettuna kirkon lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Heitä hakijoista oli yhteensä 5:
Marjo Ahokas, Tarja-Anita Montonen, Sinikka Taari, Jaana Ylinen ja Arja Venäläinen.
Haastattelut ovat 4.6.2019, esityslistan postittamisen jälkeen. Valinnoista tehdään esitys
kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan johtavan lastenohjaajan esityksen mukaan lastenohjaajien
määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 1.8.2019–31.5.2020:
Arja Venäläinen työajalla 38,75 h/vko, Tarja-Anita Montonen työajalla
38,75 h/vko, Sinikka Taari työajalla 34 h/vko ja Marjo Ahokas työajalla
30 h/vko
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi lastenohjaajien määräaikaisiin työsuhteisiin
ajalle 1.8.2019–31.5.2020 seuraavat henkilöt:
Arja Venäläinen työajalla 38,75 h/vko, Tarja-Anita Montonen
työajalla 38,75 h/vko, Sinikka Taari työajalla 34 h/vko ja
Marjo Ahokas työajalla 30 h/vko.

124. §
RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNNAN LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN
TYÖSUHDE
valmistelu: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 776 8016
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.4.2019 (71 §) palauttaa uudelleen
valmisteltavaksi Miia Ruuskanen-Erosen palkkaamisen määräaikaiseen työsuhteeseen
1.8.2019 – 31.5.2020. Hänelle esitettiin työajaksi 16 h/vko, jota pyydettiin tarkistamaan.
Rantasalmen kappelineuvosto päätti kokouksessaan 6.5.2019 esittää kirkkoneuvostolle,
että seurakunnan yhteiseen lapsityön budjettiin tehtäisiin pieni lisäys (vyörytys mm.
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kanttorin säästyvistä palkkamenoista), jonka avulla Rantasalmen lastenohjaajan
viikkotuntimäärä kasvatettaisiin kokeiluluonteisesti 20 tuntiin 1.9.2019–31.5.2020
väliseksi ajaksi. Se on noin puolet täysiaikaisen lapsityöntekijän työajasta (38 h 45 min).
Johtava lastenohjaaja Jaana Pesosen esitys:
Neuvosto palautti Rantasalmen työntekijän tuntimäärän uudelleen valmisteluun. Miia
Ruuskanen-Eroselle oli ehdotettu työajaksi 16 h/vko ajalle: 1.8.2019–31.5.2020.
Rantasalmi toivoi tuntimäärän nostamista 20 h/vko. Miialle on suunniteltu syksylle
säännölliseksi viikkotoiminnaksi 2 kerhoa (päiväkerho ja perhekerho). Miialla on
työparina kunnan työntekijä, jonka kanssa työt sekä vastuut jakautuvat.
16 h/vko noudattaa samaa työaikaa, joka on ollut myös muilla samaa työmäärää
hoitaneilla määräaikaisilla työntekijöillä.
Lapsityöllä syksyllä käytössä olevat tunnit on pyritty jakamaan tasaisesti kaikkien
lastenohjaajien kesken siten, että kaikkien työmäärä olisi tasapuolinen käytettävään
työaikaan nähden.
Yhden tunnin lisäys Miian työaikaan, siten että työaika olisi 17 h/vko, voisi olla
perusteltua huomioiden erillistapahtumat, joissa Miialla on yksin lapsityön vastuu.
Tämän suurempaan tuntien määrän lisäykseen en näe kuitenkaan perusteita. Meidän
kaikilla lastenohjaajilla tulee välillä viikonlopuille tai illoille lisätöitä, jotka eivät kuulu
normaaliin viikko-ohjelmaan. Näistä kertyneet ylityöt pidetään pois kerhojen lomaaikoina tai mahdollisuuksien mukaan työviikkojen aikana. Erillistapahtumiin ei ole
kenellekään lastenohjaajalle varattu erikseen työaikaa.
Rantasalmen kappelineuvosto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan lapsityön budjettiin
tehtäisiin lisäys vyöryttämällä mm. kanttorin säästyvistä palkkamenoista. Miialle
toivottiin neljän tunnin lisätyöaikaa, joka suuntautusi mm. erityistapahtumiin. Oma
esitykseni pohjautuu lapsityön budjettiin; en voi ottaa kantaa muilta työaloilta tuleviin
säästöihin.
Esitykseni on, että Miian työaika on 17 h/vko, jolloin muut lastenohjaajat eivät joudu
eriarvoiseen asemaan työmäärän ja siihen käytettävän valmisteluajan suhteen. Tällöin
lapsityö kestäisi lähes suunnitellussa tuntimäärässä, joka lastenohjaajien työlle on
syksylle varattu.
Puheenjohtajan esitys:
Miia Ruuskanen-Eronen palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019–31.5.2020.
Työaika 17 h/vko.
Päätös:

Miia Ruuskanen-Eronen palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen
1.8.2019–31.5.2020. Työaika 17 h/vko.

125. §
LASTENOHJAAJAN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Lastenohjaaja Marju Seppänen anoo vuorotteluvapaata lastenohjaajan tehtävästä ajalle
1.1.–12.4.2020.
Vuorotteluvapaan kesto on lain mukaan vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180.
Hakija täyttää vuorotteluvapaan työhistoria- ja työssäoloedellytykset.
Johtava lastenohjaaja Jaana Pesonen puoltaa anomusta.
Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaalain 9. §:n mukaiset ehdot täyttävä sijainen
samalle ajalle. Esityksellä ei ole lapsivaikutusta, koska tehtävään palkataan sijainen.
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Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Marju Seppäselle vuorotteluvapaata lastenohjaajan tehtävästä
ajalle 1.1. – 12.4.2020, mikäli vuorotteluvapaan muut ehdot täyttyvät.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Marju Seppäselle vuorotteluvapaata
lastenohjaajan tehtävästä ajalle 1.1. – 12.4.2020, mikäli
vuorotteluvapaan muut ehdot täyttyvät.

126. §
RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNNAN SEURAKUNTAMESTARIN EROANOMUS
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Pasi Hänninen on jättänyt eroanomuksen, jossa hän irtisanoutuu seurakuntamestarin
virasta 1.7.2019 alkaen, toiseen työsuhteeseen jäämisen vuoksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi Pasi Hännisen eroilmoituksen
seurakuntamestarin virasta 1.7.2019.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tietoon saatetuksi Pasi Hännisen
eroilmoituksen seurakuntamestarin virasta 1.7.2019.

127. §
SUNTIO-VAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen p. 044 776 8024
Suntio-vahtimestarin tehtävä vapautuu 31.10.2019 nykyisen työntekijän jäädessä
eläkkeelle.
Vapautuvan tehtävän pääasiallisin työntekopaikka on Tuomiokirkko.
Voimassaolevan henkilöstöstrategian mukaan virka- tai työsuhteen vapautuessa
kirkkoneuvosto päättää, täytetäänkö virka- tai työsuhde entisenlaisena vai onko tarvetta
tehtävänkuvauksen muuttamiseen. Muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhde joksikin
toiseksi virka- tai työsuhteeksi vai lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhde. Myös
pitempien sijaisuuksien kohdalla kirkkoneuvosto päättää, onko tarvetta sijaisuuden
täyttämiseen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tehtävä täytetään. Hakuaika ja haastattelut
siten, että valinta on 17.9. pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että tehtävä täytetään. Hakuaika ja
haastattelut siten, että valinta on 17.9. pidettävässä kirkkoneuvoston
kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Poku
Sihvosen, Sylvi Monosen, Heli Muhosen ja Sammeli Juntusen.

128. §
SEURAKUNTAMESTARIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN
Valmistelija talousjohtaja Heli Muhonen p. 044 776 8024
Rantasalmen seurakuntamestari on sanoutunut irti virastaan 1.7.2019 alkaen.
Voimassaolevan henkilöstöstrategian mukaan virka- tai työsuhteen vapautuessa
kirkkoneuvosto päättää, täytetäänkö virka- tai työsuhde entisenlaisena vai onko tarvetta
tehtävänkuvauksen muuttamiseen. Muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhde joksikin
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toiseksi virka- tai työsuhteeksi vai lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhde. Myös
pitempien sijaisuuksien kohdalla kirkkoneuvosto päättää, onko tarvetta sijaisuuden
täyttämiseen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntamestaria ei palkata enää virkasuhteeseen.
Seurakuntamestariksi palkataan työsopimussuhteinen työntekijä.
Hakuaika ja haastattelut siten, että valinta on 17.9. pidettävässä kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntamestariski palkataan
työsopimussuhteinen työntekijä. Hakuaika ja haastattelut siten, että
valinta on 17.9. pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Irja Härmälän, Juho
Tiaisen, Sylvi Monosen, Heli Muhosen ja Sammeli Juntusen.

129. §
MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen p. 044 776 8024
Rantasalmen seurakuntamestari on ollut ensin virkavapaalla 30.6.2019 saakka ja
sanoutunut irti 1.7.2019 alkaen.
Virkavapaan aikana viran tehtäväjärjestelyt on hoidettu viranhaltijapäätöksin
(kirkkoneuvoston ohjesääntö 12 §).
Seurakuntamestarin tehtäviä on hoitanut työsopimussuhteisesti Jari Immonen.
Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Rantasalmen seurakuntamestarin tehtävässä jatkaa
määräaikaisella sopimuksella Jari Immonen 1.7. - 31.10.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää, että Rantasalmen seurakuntamestarin
tehtävässä jatkaa määräaikaisella sopimuksella Jari Immonen 1.7. 31.10.2019.

130. §
SOPIMUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISESTÄ
annetun lain 24 §:n 1 momentti 25)

EI JULK. (julkisuudesta

Kokouksessa esitellään sopimus työsuhteen päättymisestä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen (ei julk.) mukaisen sopimuksen.

131. §
ENONKOSKEN KIRKON VESIKATTOTARJOUKSET
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen p. 050 540 6283
Kneuv 21.5.2019 § 91
ENONKOSKEN KIRKON VESIKATON KORJAUS
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 540 6283
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Kiinteistötarkastuksissa v. 2017 tuli esille Enonkosken kirkon (rakennettu 1886)
vesikaton uusiminen. Rakennus on hirsirunkoinen, julkisivuna vaakalaudoitus.
Vesikatteina rakennuksessa on käytetty tiiltä, huopaa ja peltiä.
Tämän ko. hankkeen korjaustyöt käsittävät kirkon vesikaton saneerauksen ja
vesivuodoista vaurioituneen vesikaton puurakenteiden uudistamisen.
Suojellun kirkon korjaushanke edellyttää suunnittelun pohjaksi
rakennushistoriallisenselvityksen laatimista (liitteenä). Rakennushistoriallisen
selvityksen jälkeen Museovirasto antaa lausuntonsa hankkeen suunnitelmista
(liitteenä).
Vaihtoehto 1:
Korjataan nykyinen tiilikatto suunnitelmien mukaisesti.
Vaihtoehto 2:
Enonkosken vesikatto muutetaan konesaumatuksi peltikatoksi (Kirkkolain
olennainen muutos). Vaatii kirkkovaltuuston päätöksen.
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee kirkollisen rakennuksen ulko- tai sisäasun
olennaista muutosta, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi KL 14:2.
Olennaisena pidetään kirkon ulkoasun muutosta.
Ennen kuin kirkkohallitus tekee olennaista muutosta koskevan ratkaisunsa, on sen
varattava Museovirastolle tilaisuus antaa siitä lausuntonsa KL 14:5.
Tarjouksia on pyydetty Enonkosken kirkon vesikaton saneerauksesta ja siihen
liittyvistä hirsitöistä suunnitelmien ja asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.
Tarjouksia on pyydetty 17.4.2019 mennessä kahdella eri vaihtoehdolla:
tiilikatto ja konesaumakatto sekä lisäksi työn aikainen sääsuoja koko korjattavan kohteen
alalle (Museoviraston esitys).
Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, jonka jälkeen tarjousaikaa jatkettiin
7.6.2019 saakka.
Talousjohtajan esitys:
Enonkosken kirkon nykyinen tiilikatto uusitaan.
Perustelut: katon korjauksella on jo kiire. Konesaumakattovaihtoehto
merkitsisi hankkeen toteutuksen siirtymistä.
Kirkon vesikaton korjaustarjoukset käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Enonkosken kirkon nykyinen tiilikatto uusitaan.
Kirkon vesikaton korjaustarjoukset käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Tarjouksia on pyydetty Enonkosken kirkon vesikaton saneerauksesta ja siihen
liittyvistä hirsitöistä suunnitelmien ja asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.
Tarjouksia on pyydetty 17.4.2019 mennessä kahdella eri vaihtoehdolla:
tiilikatto ja konesaumakatto sekä lisäksi työn aikainen sääsuoja koko korjattavan kohteen
alalle (Museoviraston esitys). Tarjousaikaa jatkettiin 7.6.2019 saakka.
Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kaksi kappaletta:
Savonlinnan Rakentajat Oy, kokonaishinta 310.000 euroa (sis alv + työn aikainen
säänsuoja) ja Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy, kokonaishinta 167.700 (sis. alv) +
työnaikainen säänsuoja 39.800 (sis alv) eli yht. 207.500 euroa.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että urakoitsijaksi valitaan Savonlinnan Saneerauspalvelu
Oy, tarjous yht. 207.500 euroa (sis alv). Koska muuta valintaperustetta ei oltu
tarjouspyynnössä yksilöity, hinta on valinnan peruste.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin päätökseksi.

Tark. _______ / _______

132. §
PUNKAHARJUN KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS – esityslistan liite 1
valmistelija; kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen p. 050-5406283
Punkaharjun keskustaajaman Kaavahanke on tullut vireille teknisen lautakunnan
päätöksellä 15.9.2015 § 300. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko
Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle.
Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa, jotka ovat osin puutteellisia ja
vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja
tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.
Asemakaavaluonnos, kaavaselostus ja muu valmisteluaineisto ovat yleisesti nähtävänä
15.4.–14.6.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavatyön
keston ajan. Aineistoon voi tutustua mm. kaupungin kotisivuilla.
Mahdolliset mielipiteet tulee jättää 14.6.2019 mennessä.
Asemakaavoitettu alue laajenee itään Pakkasharjun suuntaan noin 20 hehtaaria ja etelään
noin 5 hehtaaria.
Pakkasharju ja Orasaari, sekä niitä yhdistävät kannakset, ovat valtakunnallisesti tärkeää
maisema-aluetta ja rakennettua kulttuuriympäristöä – täten on todettu, että alueen
rakentamista on hyvä ohjata asemakaavatasoisesti. Valtatietä lukuun ottamatta koko
Pakkasharju sekä noin puolet Orasaaresta osoitetaan lähivirkistysalueeksi. Orasaari on
Savonlinnan seurakunnan omistuksessa. Sen eteläosassa leirikeskuksen alueella on nyt
12 rakennusta, yhteensä n. 600 k-m2. Rakennusala ja rakennusoikeus merkitään niin, että
saaren koilliskulmaan voidaan rakentaa uutta kerrosalaa noin 190 k-m2.
Punkaharjun keskustaajama, asemakaavan muutos ja laajennus (selostus)
sisältää seuraavat seurakunnan kiinteistöjä koskevat merkinnät:
s. 79
9.Kirkko ja hautausmaa
-tehokkuusluku e = 0,30 e = 0,05
-rakennusoikeus 300 k-m2
-rannasta poistetaan puistomerkintä. Hautoja on sijoitettu rantapolun pohjoispuolelle,
noin kymmenen metrin etäisyydelle rannasta niin, ettei käyttökelpoista puistoaluetta
rantaan mahdu. Alue on rantaviivaan saakka hautausmaakiinteistöä
- rakennussuojelumerkintöjä lisätty ja tarkennettu
- hautausmaa-alueesta erotettu osa katualueeksi julkisen venevalkama- ja uimarantaalueen pysäköintiä varten
- Kouluniementien ja Kirkkotien katualueiden rajoja tarkennettu rakennetun tilanteen
mukaiseksi. Risteyksen kohdalla sijaitseva pysäköintialue siirtyy osaksi YK-aluetta
s. 80
10. - AO kortteliosan Kirkkotien puoleisen reunan merkintämuutettu istutettavasta
alueenosasta suojapuusto-alueeksi
s. 81
16. Seurakuntatalo
- AR AL-1, liiketilojen ja palvelutalon rakentaminen sallittu
-johtoalueet lisätty toteutuneen tilanteen mukaisesti
-istutettavat alueen osat muutettu suojapuusto-alueiksi
- uusi sl-1 –merkintä
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s. 88
155.Pappila, Orasaari
-asemakaava-alueen laajennus
156.Seurakunnan kesäleiri, Orasaari
- asemakaava-alueen laajennus
- lisärakentamismahdollisuus n. 190 k-m2 rajatulle alueelle
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Savonlinnan seurakunnalla ei ole huomautettavaa
Punkaharjun asemakaavan muutokseen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin päätökseksi.

133. §
OSTOTARJOUS/POSSENTORNIT OY:N HUONEISTO
valmistelija kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen p. 050 540 6283
Seurakunta on saanut tarjouksen Possentornit Oy:n huoneiston Olavinkatu 44 A 47,
57100 Savonlinna, hallintaan oikeuttavista osakkeista, osakkeet 41740-42187.Tarjottu
kauppahinta on 80 000 euroa. Velattomaan kauppahintaan sisältyy huoneistoon
kohdistuva lainaosuus, joka on 15.05.2019 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaan
ollut 0 euroa.
Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään 30.06.2019. Tarjous on voimassa 14.06.2019 klo
16:00 asti. Huoneiston hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupanteossa. Maksu kaupanteon
yhteydessä. Yhtiövastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja muista huoneistoon
kohdistuvista maksuista vastaa ostaja 30.6.2019 alkaen.
Ko. huoneiston osalta isännöitsijä on ilmoittanut, että v. 2017 yhtiöjärjestysmuutoksen
yhteydessä Patentti- ja rekisterihallituksessa on tapahtunut virhe, jonka seurauksena
asunnon A 47 vastikeluku on muuttunut 91:stä 76:en. Muutosta ei ole yhtiön puolesta
päätetty eikä pyydetty tekemään.
PHR:n mukaan oikaisun pystyy tekemään ilman isoa hallinnollista prosessia
(yhtiökokousta ja yhtiöjärjestyksen muutosta). Eli vastikeluku tulisi olemaan jatkossa 91.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää että:
1. As Oy Possentornit osakkeet nrot 41740-42187 (jotka oikeuttavat osoitteessa
Olavinkatu 44 A 47, Savonlinna, sijaitsevan pinta-alaltaan 74 m2 suuruiseen
kerrostaloasuntoon) myydään hintaan 80.000 euroa.
2. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan
3. valtuuttaa talousjohtajan osakekirjojen siirtoon ja luovuttamiseen ja
kauppahinnan vastaanottamiseen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti:
1. myydä As Oy Possentornit osakkeet nrot 41740-42187 (jotka
oikeuttavat osoitteessa Olavinkatu 44 A 47, Savonlinna, sijaitsevan
pinta-alaltaan 74 m2 suuruiseen kerrostaloasuntoon) hintaan
80.000 euroa.
2. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan
kauppakirjan
3. valtuuttaa talousjohtajan osakekirjojen siirtoon ja luovuttamiseen
ja kauppahinnan vastaanottamiseen.
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134. §
URKUHUOLTOTARJOUKSET – esityslistan liite 2
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen p. 050 540 6283
Tuomiokirkon peruskorjauksen yhteydessä v.1991 rakennettiin uudet urut, jotka toteutti
urkurakentamo Martti Porthanin. Porthanin suunnittelemien urkujen lähtökohtana oli
saksalaisen barokin mestarin Gottfried Silbermanin urkutyyppi.
Uruissa on 43 äänikertaa, kolme sormiota ja jalkio. Soittokoneisto on mekaaninen
riippuva koneisto. Uruissa on sekä mekaaninen että sähköinen rekisterikoneisto, jossa on
256 kombinaatiota.
Urut, kuten seurakunnan muutkin soitimet vaativat säännöllistä huoltoa toimiakseen
parhaalla mahdollisella tavalla. Urkuhuollon lähtökohtana on, että urut palvelisivat
entistä paremmin jumalanpalvelussoitimena, toimituksissa sekä myös
konserttitoiminnassa.
Seurakunta on pyytänyt Hilman kautta tarjouksia Tuomiokirkon laajasta
puhdistushuollosta sekä huollon yhteydessä lisättävistä muistipaikoista 256:sta
10.000:een sekä pillistöihin lisättävistä automaattisista kiristäjistä.
Toimitus vuoden 2020 aikana, toimituksen takaraja on 31.12.2020.
Tarjouspyyntö ja tarjoukset liitteenä.
Määräaikaan 24.5.2019 mennessä saapui kolme tarjouspyynnön mukaista tarjousta;
Sotkamon Urkurakentajat Oy
99.500 € (sis. alv. 24 %)
Urkuasiantuntija Marko Koskinen
69.400 € (sis. alv. 24 %)
Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy
89.000 € (sis. alv. 24 %)
Arviointiperusteita vertailussa ovat;
1. Tarjoajan onnistuminen vastaavanlaisia urkuja koskevissa hankkeissa, erityinen paino
urkujen soinnillisten ominaisuuksien arvioinnissa
2. Tarjoajan kokemus ja tietotaito: kokemuksen pituus, henkilöstön koulutus
3. Tarjoushinta
Talousjohtajan esitys:
Kokonaistaloudellisen edullisuuden, eli laatu-hinta-suhteen perusteella esitän
Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n tarjousta 89.000 € (sis. alv. 24 %)
hyväksyttäväksi ehdolla, että kirkkovaltuusto myöntää ko. tarkoitukseen määrärahat.
Päätös:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden, eli laatu-hinta-suhteen perusteella
kirkkoneuvosto hyväksyy Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n
tarjousta 89.000 € (sis. alv. 24 %) ehdolla, että kirkkovaltuusto
myöntää ko. tarkoitukseen määrärahat.

135. §
PUNKAHARJUN PAPPILAN VUOKRA
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen p. 050 540 6283
Punkaharjun pappila on valmistunut 1928. Rakennuksen pinta-ala 259 m2.
Pappilan miljöö on suojeltu.
Esko Holm ja Minna Eskola (Teatteriyhdistys Kolme Korppia ry) ovat olleet vuokralla
1.4.2018 alkaen. Vanha pappila toimisi edelleen heidän asuntonaan sekä teatterin
harjoitustilana, lavasteiden valmistustilana ja varastotilana.
Vuokran määräksi on sovittu 800 e/kk + käyttökulut (sähkö, vesi, jätehuolto) 31.5.2019
saakka. Vuokran määrä 1.6.2019 alkaen 1000 €/kk + käyttökulut.
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Esko Holm ja Minna Eskola haluaisivat jatkaa asumista pappilassa 800 €
+ käyttökulut (sähkö, vesi, jätehuolto) kuukausivuokralla. Pappilassa on suora
sähkölämmitys.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Punkaharjun pappilan vuokraksi 1.6.2019 alkaen 800 €
/kuukausi + käyttökulut (sähkö, vesi, jätehuolto).
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Punkaharjun pappilan vuokraksi 1.6.2019
alkaen 800 €/kuukausi + käyttökulut (sähkö, vesi, jätehuolto).

136. §
TILINTARKASTUSKERTOMUS – esityslistan liite 3
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
PwC Julkistarkastus Oy on jättänyt tilintarkastuskertomuksen Savonlinnan
seurakunnan kirkkovaltuustolle 22.5.2019, kertomus on liitteenä.
Talousjohtajan esitys:
Merkitään tilintarkastuskertomus kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoon saatetuksi.

137. §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET – esityslistan liite 4
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelon sivu 7 annetaan tiedoksi.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
päätösluettelon sivun 7.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
päätösluettelon sivun 7.

138. §
MUUT ASIAT
Talvisalon ja Pääskylahden hautausmaiden katselmus pidetään ti 3.9. klo 14.30 ja
sen suorittavat tuomiokirkkoseurakunnan alueen kirkkoneuvoston jäsenet.
Kirkkoneuvoston kokous on ti 3.9. klo 16 seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa.
139. §
ILMOITUSASIAT
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 3/2019 – esityslistan liite 5
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 3/2019 – esityslistan liite 6
- Oopperajuhlamessun avustajiksi ilmoittautuneille lähetetään tietoa tehtävistä
sähköpostilla.
140. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.
141. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.25.
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