SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Kirkkokatu 17, tiistaina 27. lokakuuta 2020 kello 18.00.
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Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Sari Nyrhisen ero kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenyydestä
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenen valinta
Suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021
Ostotarjous Sinkkola-tilasta
Ostotarjous määräalasta
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Kiinteistöstrategia vuosille 2021-2025
Hautaustoimen hinnasto 2021
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Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakuntakeskuksen julkisella
ilmoitustaululla, Kirkkokatu 17, ajalla 28.10.–28.11.2020.
Savonlinnassa 13. päivänä lokakuuta 2020

Juho Tiainen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________
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ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA 2/2020

Tiistaina 27. lokakuuta 2020 kello 18.00–20.50
Seurakuntakeskus, juhlasali, Kirkkokatu 17

14. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa
pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuusto:
Kokous aloitettiin valtuutettu Tuula Rasimuksen pitämällä alkuhartaudella,
jonka jälkeen puheenjohtaja Juho Tiainen avasi kokouksen.
Kokouksen avauksen jälkeen hyväksyttiin esteellisten valtuutettujen esteiden syyt ja
kutsuttiin varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 29 valtuutettua tai valtuutetun varajäsentä
33 valtuutetusta.
15. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen. 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 13. päivästä lokakuuta 2020 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston
jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti 19. päivänä lokakuuta 2020.
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.
16. §
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, lisättynä §:ssä
31. Muut asiat käsiteltäväksi:
- Huosion tilanne
- Kokkomäen myynnistä tehdyn valituksen tilanne
- Uuden viran perustaminen
- Rantasalmen hautausmaan parkkialueen vesiongelma
- Heikki Härkösen aloite
17. §
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 Antero Liimatainen ja Virpi Loikkanen.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen
tiistaina 27. päivänä lokakuuta 2020.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 28.10.–28.11.2020.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Antero Liimataisen ja Virpi Loikkasen
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 13. päivänä
lokakuuta 2020 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
julkiselle ilmoitustaululle ajalla 28.10.–28.11.2020.
Kirkkovaltuusto:
1) Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Antero Liimataisen ja Virpi Loikkasen.
2) Totesi, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 13. päivänä
lokakuuta 2020 sekä
3) totesi, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
julkiselle ilmoitustaululle ajalla 28.10.–28.11.2020.
18. §
SARI NYRHISEN ERO KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ
valmistelija: Sammeli Juntunen 044 776 8016
Kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varsinainen jäsen Sari Nyrhinen pyytää eroa
luottamustoimista 10.8.2020 alkaen. Anomuksen perusteena paikkakunnalta pois muutto.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
________/________

Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee
kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet
pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai
varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Sari Nyrhisen edustaman Kaikkien kirkko -valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu
on Sanna Niemelä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Sari Nyrhiselle eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä
paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
2. kutsua Kaikkien kirkko -valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Sanna
Niemelän kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi ja
3. valita Sari Nyrhisen tilalle varsinaisen jäsenen kirkkoneuvostoon jäljellä olevaksi
ajaksi
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. myöntää Sari Nyrhiselle eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
2. kutsua Kaikkien kirkko -valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Sanna
Niemelän kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi ja
3. valita Sari Nyrhisen tilalle varsinaisen jäsenen kirkkoneuvostoon jäljellä
olevaksi ajaksi
Kirkkovaltuusto:
1. Myönsi Sari Nyrhiselle eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä
paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
2. kutsui Kaikkien kirkko -valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Sanna
Niemelän kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi ja
3. valitsi Sari Nyrhisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi kirkkoneuvostoon jäljellä
olevaksi ajaksi Pinja Rahikaisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Sanna Niemelän.
19. §
SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 776 8016
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18. § mukaan: ”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto
asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon
samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.”
________/________

Eroilmoituksen luottamustehtävistä jättänyt Sari Nyrhinen on ollut suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan varajäsen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto suorittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenen valinnan.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto suorittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenen
valinnan.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi Pinja
Rahikaisen.
20. §
SUOSITUS TYÖPAIKKARUOKAILUN JÄRJESTÄMISESTÄ SEURAKUNNASSA – liite nro 1
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2020-2022 liitteenä 16 on päivitetty suositus
työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa.
KirVesTes:n liitteen 16, 5 §:n 1 mom. mukaisesti suositus tulee voimaan 1.4.2020
ja saman §:n 2 mom. mukaisesti sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä.
Uudessa suositussopimuksessa ei ole edelliseen verrattuna varsinaisia tekstimuutoksia.
Vain 1 §:n 1 mom. soveltamisohjeeseen on päivitetty pykälät.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta hyväksyy
liitteenä olevan suosituksen työpaikkaruokailun järjestämisestä.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta hyväksyy liitteenä olevan
suosituksen työpaikkaruokailun järjestämisestä.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta hyväksyy liitteenä olevan
suosituksen työpaikkaruokailun järjestämisestä.
21. §
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024
Kirkkolain 15. luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle
viimeistään 19.11.2020.
Kirkkovaltuusto korotti seurakunnan tuloveroprosenttia syksyllä 2019.
Vuonna 2020 tuloveroprosentti on 1,60 (aiempi 1,5 %).
Tänä vuonna 31.8. mennessä verotuloja on toteutunut 4.411.112 euro eli 68,2 %
arvioiduista (ta 6.470.000 euroa).
Kirkkohallitus on tilannut FCG:ltä päivityksen syksyllä 2018 tehtyyn seurakuntakohtaiseen
jäsen- ja kirkollis-veroennusteeseen. Tämä ennuste saatiin 11.9.
Sen mukaan tänä vuonna verotuloja kertyisi 6.289.000 euroa.
________/________

Seurakunnan strategiaa vuosille 2021–2025 on kuluvana vuonna valmisteltu hallinnossa.
Tässä yhteydessä on laadittu myös talouden suuntaviivoja suunnitelmakaudelle. Näissä
laskelmissa on huomioitu suunnitelmakauden ensimmäisille vuosille veroprosentin
säilyminen ennallaan (1,6%). Talouden tasapainottamiseen on huomioitu muita
sopeutustoimia.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi 1,60 %.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi 1,60 %.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi 1,60 %.
22. §
OSTOTARJOUS SINKKOLA-TILASTA – liite nro 2
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 540 6283
Kiinteistöstrategiassa vuosille 2014-2018 myytävien listalla on ollut Sulkavalta Sinkkolatila 768-417-3-19 33,3 ha.
Kirkkovaltuuston strategian hyväksymistä koskevaan päätökseen sisältyy toimeksianto
ryhtyä myyntiä koskeviin valmistelutoimenpiteisiin myytävien kiinteistöjen osalta.
Kiinteistö on ollut julkisessa myynnissä metsätilat.fi palvelussa kesäkuussa 2020.
Toni Parkkinen on tehnyt Sinkkola-tilasta 225.000 € tarjouksen.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Kiinteistön myynnistä päättää kirkkovaltuusto, jonka päätös alistetaan
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta myy Toni Parkkiselle
Sinkkola-tilan 768-417-3-19 33,3 ha hintaan 225.000 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta myy Toni Parkkiselle Sinkkolatilan 768-417-3-19 33,3 ha hintaan 225.000 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta myy Toni Parkkiselle Sinkkolatilan 768-417-3-19 33,3 ha hintaan 225.000 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
23. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA – liite nro 3
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 540 6283
Jouni Tanskanen on jättänyt ostotarjouksen n. 400 m2 määräalasta (karttaliite) tilasta
Pappilanjoki 681-421-14-89. Ostotarjouksen summa on 1,80 €m2 (720,00 €). Maa-alue
sijaitsee Jouni Tanskasen omistaman tontin ja Pappilanjoen välissä.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
________/________

Kiinteistön myynnistä päättää kirkkovaltuusto, jonka päätös alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta myy Jouni
Tanskaselle n. 400 m2 määräalan tilasta Pappilanjoki 681-421-14-89 hintaan 720,00 €
(1,80 €/m2).
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta myy Jouni Tanskaselle n. 400
m2 määräalan tilasta Pappilanjoki 681-421-14-89 hintaan 720,00 € (1,80 €/m2).
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta myy Jouni Tanskaselle n. 400 m2
määräalan tilasta Pappilanjoki 681-421-14-89 hintaan 720,00 € (1,80 €/m2).
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
24. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA – liite nro 4
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 540 6283
Kari Käyhkö on jättänyt ostotarjouksen n. 1,0 ha määräalasta (karttaliite) tilasta Hirvikangas
740-536-3-29. Ostotarjouksen summa on 3.000 €/ha.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Kiinteistön myynnistä päättää kirkkovaltuusto, jonka päätös alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta myy Kari Käyhkölle
n. 1,0 ha määräalan tilasta Hirvikangas 740-536-3-29 hintaan 3.000 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta myy Kari Käyhkölle n. 1,0 ha
määräalan tilasta Hirvikangas 740-536-3-29 hintaan 3.000 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta myy Kari Käyhkölle n. 1,0 ha
määräalan tilasta Hirvikangas 740-536-3-29 hintaan 3.000 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
25. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA – liite nro 5
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 540 6283

________/________

Tim Turunen on jättänyt ostotarjouksen 4.207 m2 määräalasta (karttaliite) tilasta Pellosmäki
740-550-12-18. Ostotarjouksen summa on 1 €/m2 € eli 4.207 €. Maa-alue sijaitsee Tim
Turusen omistaman tontin vieressä.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Kiinteistön myynnistä päättää kirkkovaltuusto, jonka päätös alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta myy Tim Turuselle
4.207 m2 määräalan tilasta Pellosmäki 740-550-12-18 hintaan 4.207 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta myy Tim Turuselle 4.207 m2
määräalan tilasta Pellosmäki 740-550-12-18 hintaan 4.207 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta myy Tim Turuselle 4.207 m2
määräalan tilasta Pellosmäki 740-550-12-18 hintaan 4.207 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
26. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA – liite nro 6
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 540 6283
Teuvo ja Päivi Niskala ovat jättäneet ostotarjouksen n. 1,5 ha:n määräalasta (karttaliite)
tilasta Paunolanmäki 740-538-30-31. Ostotarjouksen summa on 18.000 €.
Maa-alue sijaitsee Teuvo ja Päivi Niskalan omistaman tontin vieressä.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Kiinteistön myynnistä päättää kirkkovaltuusto, jonka päätös alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta myy Teuvo ja Päivi
Niskalalle n. 1,5 ha määräalan tilasta Paunolanmäki 740-538-30-31 hintaan 18.000 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta myy Teuvo ja Päivi Niskalalle
n. 1,5 ha määräalan tilasta Paunolanmäki 740-538-30-31 hintaan 18.000 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta myy Teuvo ja Päivi Niskalalle
n. 1,5 ha määräalan tilasta Paunolanmäki 740-538-30-31 hintaan 18.000 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

________/________

27. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA – liite nro 7
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Veli ja Maija-Liisa Kontiainen ovat jättäneet ostotarjouksen n. 5.000 m2 määräalasta
(karttaliite) tilasta Paunolanmäki 740-538-30-31. Ostotarjouksen summa on 7.500 €.
Maa-alue sijaitsee Veli ja Maija-Liisa Kontiaisen omistaman tontin vieressä.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Kiinteistön myynnistä päättää kirkkovaltuusto, jonka päätös alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta myy Veli ja MaijaLiisa Kontiaiselle n. 5.000 m2 määräalan tilasta Paunolanmäki 740-538-30-31 hintaan
7.500 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta myy Veli ja Maija-Liisa
Kontiaiselle n. 5.000 m2 määräalan tilasta Paunolanmäki 740-538-30-31 hintaan
7.500 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta myy Veli ja Maija-Liisa
Kontiaiselle n. 5.000 m2 määräalan tilasta Paunolanmäki 740-538-30-31 hintaan
7.500 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
28. §
SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOSILLE 2021–2025 –liite nro 8
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 776 8016
Kirkkoneuvosto 18.8.2020
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 29.10.2019 strategiatyöryhmän, johon valittiin
Sammeli Juntunen, Pirjo Jäntti, Heli Muhonen, Sari Nyrhinen, Keijo Pesonen, Poku
Sihvonen, Juho Tiainen ja Anna-Liisa Uimonen. Ryhmä kokoontui 4 kertaa ja laati
kokouksissaan ehdotuksen seurakunnan strategiaksi vuosille 2021–2025 (esityslistan liite).
Valtuuston strategiaseminaarin 7.8. esittämät huomiot myös esityslistan liitteenä.
Seminaarissa mietittiin myös strategian käsittelyaikataulu.
Neuvosto käsittelee strategiaa kokouksessaan 18.8., jonka jälkeen se lähetetään
kappelineuvostoille, kirkkopiirille ja yhteistyötoimikunnalle lausuntokierrokselle.
Tämän jälkeen neuvosto käsittelee esityksensä valtuustolle 6.10. kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee strategiatyöryhmän ehdotuksesta Savonlinnan seurakunnan
strategiaksi vuosille 2021–2025, tekee siihen haluamansa muutokset sekä lähettää sen
kappelineuvostoille, kirkkopiirille ja yhteistyötoimikunnalle lausuntoa varten. Lisäksi
taustamateriaalina lausunnon valmistelua varten talouden ennuste vuosille 2021–2025.
Lausunnot tulee toimittaa 25.9. mennessä.
Käsittely:
________/________

Keskustelun pohjana kirkkoherran laatima yhteenveto esityslistan liitteistä 1 ja 2. Tuli esille
mm. yleisölle suunnatun visuaalisen tiivistelmän tarve. Käytiin läpi strategiaehdotus kohta
kohdalta ja tehtiin halutut sanamuoto- ja tekstijärjestysmuutokset.
Päätös:

Kirkkoneuvosto keskusteli strategiatyöryhmän ehdotuksesta Savonlinnan
seurakunnan strategiaksi vuosille 2021–2025, teki siihen haluamansa
muutokset sekä päätti lähettää sen kappelineuvostoille, kirkkopiirille ja
yhteistyötoimikunnalle lausuntoa varten. Lisäksi taustamateriaalina
lausunnon valmistelua varten talouden ennuste vuosille 2021–2025.
Lausunnot tulee toimittaa 25.9. mennessä.

Kappelineuvostojen, kirkkopiirin piirineuvoston ja yhteistyötoimikunnan lausunnot:
Kerimäen kappelineuvosto 8.9.2020
--36 § SEURAKUNNAN STRATEGIA 2021-25, KERIMÄEN KAPPELINEUVOSTON
LAUSUNTO
Seurakunnan hallinnossa on valmisteltu strategia kaudelle 2021-25. Kirkkoneuvosto
käsitteli sen ja pyysi kappelineuvostoilta lausunnon (kn 18.8.2020 §83). Kerimäen
kappelineuvosto keskusteli strategiasta kokouksessaan 27.8.2020 (Kerimäen
kappelineuvosto 27.8.2020 §27). Aluekappalainen on valmistellut kappelineuvoston
lausunnon käydyn keskustelun pohjalta.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Lausuntonaan Kerimäen kappelineuvosto tuo esille seuraavat näkökohdat ja
muutosehdotukset sekä esitykset:
Strategia sisältää toiminta-ajatuksen, arvot, painopistealueet sekä toimintaympäristön
muutoskuvauksen ja linjauksia henkilöstön osalta. Strategiassa on erikseen osio viestinnästä.
Strategia on liian pitkä eli sitä pitäisi tiivistää niin, että se olisi 1-2 sivun mittainen ja siten
helposti omaksuttava. Strategiassa voisi olla liiteaineistona taustatietoja ja
toimintaympäristön sekä talouden ja jäsenistön kehittymisen kuvausta.
Strategian viestin tulisi olla selkeämpää ja strategian voisi kirjoittaa ”kansankielelle”
esimerkiksi tiedottaja muutaman viranhaltijan ja luottamushenkilön kanssa.
Luottamushenkilöiden havaintojen perusteella strategiatyöskentelyssä luottamushenkilöiden
esille nostamat ja yhdessä sovitut muutokset eivät ole kaikki tulleet strategiaehdotukseen.
Strategiasta tulisi tuottaa visuaalinen versio, jossa koko strategia kuvataan yhdellä sivulla ja
kuviolla.
Strategiasta puuttuu innostava visio ja kaikkiaan sen tulisi olla positiivinen ja rohkeampi
(avaukset, linjaukset, painopisteet). Nyt painopiste on osin negatiivisen muutoksen
kuvauksessa ja torjunnassa.
Rohkeampi strategia tuottaisi rohkeamman toimintakulttuurin muutoshaasteiden keskellä!
Kappelineuvosto pitää hyvänä strategiaan otettua 3. painopistealuetta Vastuutamme ja
osallistamme seurakuntalaisia. Strategian alkuosa on puolestaan lähes sama kuin
aikaisemmin.
Organisaatiomalli:
Kappelineuvosto pitää hyvänä nykyisen organisaatiomallin säilyttämistä. Kirkon toiminnan
tulee liittyä vahvasti alueiden yhteisöjen elämään ja alueet voivat olla omaleimaisia
toimintakulttuuriltaan, kun peruslinjat seurakunnassa ovat riittävän yhtenäiset.
________/________

Henkilöstö:
Kappelineuvosto esittää Kerimäen osalta, että pian vapautuva seurakuntamestarin virka
täytetään ja että alueella on senkin jälkeen kiinteistö- tai hautausmaatehtävissä myös toinen
työntekijä kokoaikaisena tai ainakin osa-aikaisena. Perusteluna tälle on mm. Iso kirkko ja
hoidettavien alueiden laajuus sekä työntekijöiden keskinäisen ”tuurauksen” mahdollisuus
(jatkuva turvapäivystys kirkkoihin liittyen).
Edelleen kappelineuvosto esittää, että strategiakaudella mahdollisesti avoimeksi tulevat
muut keskeiset virat kuten diakonin virka ja aluekappalaisen virka täytetään normaalilla
tavalla. Perusteina ovat muiden muassa alueen seurakuntalaisten määrä (v. 2020 arviolta
noin 4000) ja aluekappalaisen rooli (kappelineuvoston ohjesääntö § 4). Strategiatyön aikana
on tullut esille, että Kerimäellä on tarve säilyttää kaksi papinvirkaa jatkossakin.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin keskustelussa tehdyin pienin muutoksin kappelineuvoston
lausunnoksi. Muutokset on kirjattu päätösesitykseen puheenjohtajan muutettua esitystään
niiltä osin.
--Savonrannan kirkkopiirin piirineuvosto 21.9.2020
--31. §
PIIRINEUVOSTON LAUSUNTO KIRKKONEUVOSTOLLE SEURAKUNNAN
STRATEGIASTA JA KIINTEISTÖSTRATEGIASTA VUOSILLE 2021-2025
Päätös:
Piirineuvosto esittää lausuntona seurakunnan strategiasta, että seurakunnan
diakoniatyötä ohjataan aiempaa enemmän avoimeen vuorovaikutukseen.
----Yhteistyötoimikunta 21.9.2020
--26. §
LAUSUNTO SEURAKUNNAN STRATEGIASTA 2021–2025
Kirkkoneuvosto keskusteli 28.8. strategiatyöryhmän ehdotuksesta Savonlinnan seurakunnan
strategiaksi vuosille 2021–2025, teki siihen haluamansa muutokset sekä päätti lähettää sen
kappelineuvostoille, kirkkopiirille ja yhteistyötoimikunnalle lausuntoa varten. Lisäksi
taustamateriaalina lausunnon valmistelua varten talouden ennuste vuosille 2021–2025.
Lausunnot tulee toimittaa 25.9. mennessä.
Strategiasta keskusteltiin. Seurakunnan strategia vuosille 2021–2025 on hyvin ja realiteetit
huomioiden tehty. Kaikkea toimintaa tulee sopeuttaa.
--Enonkosken, Punkaharjun ja Rantasalmen kappelineuvostot eivät esittäneet muutoksia
esitettyyn strategiaan.
Strategiatyöryhmä käsitteli kokouksessaan 28.9. kappeliseurakuntien, kirkkopiirin ja
yhteistyötoimikunnan esittämät lausunnot, viimeisteli esityksen seurakunnan strategiaksi ja
tiedottaja laati yhdessä kirkkoherran kanssa siihen tiivistelmäkaavion.
Syyskuussa 2020 julkaistiin kokonaiskirkon Ovet auki -strategia vuosille 2021–2025. Sen
linjauksia otetaan tarvittaessa huomioon, kun seurakunnan strategiaa päivitetään tulevina
vuosina.
________/________

Keskustelussa todettiin työryhmän työ hyväksi. Strategia käytiin läpi, korjattiin
kirjoitusvirheet ja tehtiin pieniä muutoksia tekstin muotoiluun. Tiedottaja muokkaa
tiivistelmäkaavion Resurssit-osion tekstin sovittuun konkreettisempaan muotoon.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainituin korjauksin esityslistan liitteenä olevan
seurakunnan strategian vuosille 2021–2025 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Virpi Loikkasen esityksestä, jota kannattivat Heikki Härkönen ja Anna-Liisa Uimonen
Strategiatekstin käsittelyssä tehtiin seuraavat muutokset:
- sivu 2 Toimintaympäristö-osioon lisätään teksti: Luonto ja puhdas ympäristö
säilyvät tärkeänä voimavarana
- sivu 2 Strategiset painopisteet -osioon kohta 4. Huolehdimme ympäristöstä
- sivu 3 otsikkoon vaihdetaan sana ”neljä”
- sivu 4 uusi kohta 4. Huolehdimme ympäristöstä: Seurakunta ottaa kaikessa
toiminnassaan huomioon Jumalan luomakunnan arvon ja varjelemisen.
Seurakunnassa noudatetaan kokonaiskirkon strategiaa ”Hiilineutraali kirkko 2030”.
Ympäristödiplomin päivittämisen valmistelu aloitetaan viipymättä, jotta se on
valmis vuonna 2025 kokonaiskirkon tavoitteen mukaisesti.
- sivu 6 Johtopäätökset: lisäys viimeiseen kappaleeseen: Luomakunta on Jumalan
arvokas lahja meille ja meidän tulee luomiskertomuksen mukaisesti paitsi viljellä,
myös varjella sitä.
Äänin 16–11 poistetaan sivulta 4 kohdasta 3 teksti: Alussa vastuuttaminen merkitsee myös
lisää työtä, mutta kun se saadaan toimimaan, seurakuntalaiset osallistuvat aiempaa
enemmän toiminnan toteuttamiseen.
Sivulla 5 selvennetään termiä ”mindfullnesista (tietoisuusharjoituksista)” ja some =
”sosiaalisesta mediasta”
Sivulta 5 poistetaan teksti: …, samoin masennus ja jopa epätoivo.
Sivulta 5 poistetaan sana: syrjäseuduilta ja kaksoispisteen jälkeen alkava virke aloitetaan
pienellä kirjaimella (: elämä…)
Äänin 14–12 poistetaan sivulta 6 virke ”Laajentaminen merkitsisi sitä, että väliportaan
esimiehiä pitäisi lisätä. Se ei ole taloudellisesti järkevää.”
Sivulta 8 kohdasta Yhteiskunnan määräämät tehtävät poistetaan teksti ” toisin kuin ns.
keskitettyä mallia käyttävissä keskusrekistereissä, jotka toimivat vain yhdessä
toimipisteessä, esim. Kouvolassa.”
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan seurakunnan strategian vuosille 2021–2025.
Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyi edellä mainituin muutoksin liitteenä olevan seurakunnan
strategian vuosille 2021–2025.
29. §
KIINTEISTÖSTRATEGIA 2021–2025 –liite nro 9
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024
Kirkkoneuvosto 18.8.2020
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 29.10.2019 kiinteistöstrategiatyöryhmän, johon
valittiin Sammeli Juntunen, Sylvi Mononen, Heli Muhonen, Martti Konsti, Anne Käyhkö ja
________/________

Iikka Muhonen. Ryhmä kokoontui 3 kertaa ja laati kokouksissaan ehdotuksen seurakunnan
kiinteistöstrategiaksi vuosille 2021–2025 (esityslistan liite, jaettiin kokouksessa).
Neuvosto käsittelee kiinteistöstrategiaa kokouksessaan 18.8., jonka jälkeen se lähetetään
kappelineuvostoille ja kirkkopiirille lausuntokierrokselle.
Tämän jälkeen neuvosto käsittelee esityksensä valtuustolle 6.10. kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee kiinteistöstrategiatyöryhmän ehdotuksesta Savonlinnan
seurakunnan kiinteistöstrategiaksi vuosille 2021–2025, tekee siihen haluamansa muutokset
sekä lähettää sen kappelineuvostoille ja kirkkopiirille lausuntoa varten.
Lausunnot tulee toimittaa 25.9. mennessä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto keskusteli kiinteistöstrategiatyöryhmän ehdotuksesta
Savonlinnan seurakunnan kiinteistöstrategiaksi vuosille 2021–2025, teki
siihen haluamansa muutokset sekä päätti lähettää sen kappelineuvostoille ja
kirkkopiirille lausuntoa varten.
Lausunnot tulee toimittaa 25.9. mennessä.

Kappelineuvostojen ja kirkkopiirin piirineuvoston lausunnot:

Enonkosken kappelineuvosto 8.9.2020
--24 § Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston lausuntopyyntö kappelineuvostoilta
ja piirineuvostolta seurakunnan strategiasta ja kiinteistöstrategiasta 2021-2025.
Kokouskutsun liitteenä ovat strategiatyöryhmien strategiaehdotukset ja taustamateriaali.
Lausunnot pyydetään 25.9. mennessä. Kappelineuvoston jäsenet ovat etukäteen tutustuneet
strategiaehdotuksiin.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvosto keskustelee seurakunnan strategiasta ja
kiinteistöstrategiasta ja antaa siitä lausunnon.
Päätös: Seurakunnan strategioista kappelineuvosto lausuu seuraavaa: Strategiat ovat hyvin
realistisia, huolellisesti valmisteluja, pohdittuja ja hyvin perusteltuja.
--Kerimäen kappelineuvosto 8.9.2020
--37 § SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2021-25
Seurakunnan hallinnossa on valmisteltu kiinteistöstrategia kaudelle 2021-25.
Kirkkoneuvosto käsitteli sen ja pyysi kappelineuvostoilta lausunnon (kn 18.8.2020 §83).
Kerimäen kappelineuvosto keskusteli kiinteistöstrategiasta kokouksessaan 27.8.2020
(Kerimäen kappelineuvosto 27.8.2020 §27). Aluekappalainen on valmistellut
kappelineuvoston lausunnon käydyn keskustelun pohjalta.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Lausuntonaan Kerimäen kappelineuvosto tuo esille seuraavat näkökohdat ja
muutosehdotukset sekä esitykset:
Seurakunnan kiinteistöstrategian peruslinjaukset ja -sisällöt ovat hyviä ja perusteltuja.
Seurakunnan tulee säilyttää sellaiset kiinteistöt, jotka ovat toiminnan kannalta olennaisia
sekä panostaa niiden ylläpitoon ja tarvittaessa kehittämiseen. Strategiassa mainitut
datayhteydet ja muut tarpeellinen tekniikka turvallisuutta ja toimintaa varten on tärkeää,
samoin esteettömyyden kehittäminen.
________/________

Kerimäen kappelineuvosto on tehnyt aloitteet ja esityksen Kerimäen Ison kirkon sisätilojen
korjaus- ja maalaustöiden suunnittelusta ja toteuttamisesta aloitteesta viiden tai viimeistään
kymmenen vuoden kuluessa eli viimeistään vuoteen 2028 mennessä. Hankkeen
taustasuunnittelu tulisi aloittaa jo tulevana vuonna 2021. Asian valmistelua ja toteuttamista
tukevat myös kirkon korjaukseen annetut testamentit.
Savonlinnan ja Saimaan alueen mahdollinen toimiminen Euroopan kulttuuripääkaupunkina
vuonna 2026 antaa painetta kirkon kunnostukseen. Kirkon kunnostukseen on saatavissa
seurakunnan ulkopuolista rahoitusta, mutta sen selvittäminen ja hakeminen tulee aloittaa
hyvissä ajoin ennalta.
Kerimäen kappelineuvosto esittää, että Kerimäen Ison kirkon korjaus- ja maalaustöiden
valmisteluun perustetaan kiinteistöpäällikön johdolla toimiva työryhmä, jossa on
esimerkiksi Kerimäen aluekappalainen ja 2-3 muuta edustajaa Kerimäeltä sekä
kirkkoneuvoston siihen nimeämät edustajat.
Yksi edustaja voisi tulla hallinnon ulkopuolelta ja edustaa rakennussuunnittelun osaamista
(kirkon korjaushankkeissa mukana ollut henkilö tai vastaava). Työryhmässä voisi olla myös
hankeosaamista edustava henkilö.
Kerimäen kirkon suunnitellut katon korjaustyöt tulee saada toteutukseen mahdollisimman
pian.
Kappelineuvosto esittää edelleen, että Tavisalon kesäkodin alue säilytetään kokonaan tai
vaihtoehtoisesti, että sauna ja takkatupa sekä niille lohkottava tonttialue säilytetään. Myös
kappeliseurakunnan työntekijät ja monet seurakuntalaiset ovat tuoneet esille Tavisalon
säilyttämisen toiminnan kannalta tärkeänä.
Perusteluina ovat: Kyseessä on seurakunnan paras, puhdasvetisen Puruveden rannalla oleva
leiri- ja ranta-alue, jossa on melko vilkkaassa seurakunnan toimintakäytössä oleva sauna
takkatupineen. Sen käyttöä voidaan edelleen lisätä. Toisena perusteluna on alueen
säilyttäminen leirikeskuksen vara-alueena, mikäli se säilytettäisiin kokonaisuutena.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin keskustelussa tehdyin pienin muutoksin kappelineuvoston
lausunnoksi. Muutokset on kirjattu päätösesitykseen puheenjohtajan muutettua esitystään
niiltä osin.
--Punkaharjun kappelineuvosto 10.9.2020
--21. §
LAUSUNTO SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIASTA VUOSILLE 20212025
Valmistelija: Sari Vauhkonen, aluekappalainen, puh. 050 3100190
Liite ro 4
Kpsrk ohjes. 12 § 9. kohta. Kappelineuvoston tehtävänä on koordinoida kappelin alueen
osalta seurakunnallista toimintaa suhteessa koko seurakunnan työalojen toimintaan.
Kirkkoneuvosto on pyytänyt kappelineuvostoilta, kirkkopiiriltä ja yhteistyötoimikunnalta
lausuntoa seurakunnan kiinteistöstrategiasta vuosille 2021-2025.
94. §
KIINTEISTÖSTRATEGIA 2021-2025

________/________

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli kiinteistöstrategiatyöryhmän ehdotuksesta
Savonlinnan seurakunnan kiinteistöstrategiaksi vuosille 2021-2025, teki siihen
haluamansa muutokset sekä päätti lähettää sen kappelineuvostoille ja kirkkopiirille
lausuntoa varten.
Lausunnot tulee toimittaa 25.9. mennessä.
Puheenjohtajan esitys: Kappelineuvosto käsittelee liitteen 5 mukaista seurakunnan
kiinteistöstrategiaa vuosille 2012-2025 ja keskustelee sen vaikutuksista Punkaharjun
kappeliseurakunnan toimintaan.
Kappelineuvoston päätös: Kappelineuvosto on tutustunut Savonlinnan seurakunnan
kiinteistöstrategia ehdotukseen vuosille 2021-2025. Kappelineuvostossa keskusteltiin
kohdista, jotka koskettavat suoraan Punkaharjua ja Punkaharjulaisia. Kappeliseurakunnan
alueella olevat myyntikohteet herättävät ajatuksia puolesta ja vastaan. Vuoriniemen
seurakuntatalon myyminen herättää tunteita. Tilalla on edelleen vähäistä käyttöä niin
kirkollisissa toimituksissa kuin kyläläisten kokoontumispaikkana. Pappilan ja muiden
kohteiden myyminen ei herätä negatiivisia tunteita.
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kirkkolain 24 luvun 5 §:n ja
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta eikä ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaiseen hakemusmenettelyyn.
--Rantasalmen kappelineuvosto 10.9.2020
--§ 36
SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA VUOSILLE 2021 – 2025
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 29.10.2019 kiinteistöstrategiatyö-ryhmän, johon
valittiin Sammeli Juntunen, Sylvi Mononen, Heli Muhonen, Martti Konsti, Anne Käyhkö
ja Iikka Muhonen. Ryhmä kokoontui 3 kertaa ja laati kokouksissaan ehdotuksen
seurakunnan kiinteistöstrategiaksi vuosille 2021–2025.
Kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategiaa kokouksessaan 18.08.2020.
Kirkkoneuvosto keskusteli kiinteistöstrategiatyöryhmän ehdotuksesta Savonlinnan
seurakunnan kiinteistöstrategiaksi vuosille 2021–2025, teki siihen haluamansa muutokset
sekä päätti lähettää sen kappelineuvostoille ja kirkkopiirille lausuntoa varten. Lausunnot
tulee toimittaa 25.09.2020 mennessä
Tämän jälkeen kirkkoneuvosto käsittelee esityksensä kirkkovaltuustolle 06.10.2020
kokouksessa.
Seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2021 – 2025 on liitteenä nro 6.
Esitys

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto antaa lausunnon
Savonlinnan seurakunnan kiinteistöstrategiasta vuosille 2021 – 2025.

Päätös

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto keskusteli Savonlinnan
seurakunnan kiinteistöstrategiasta vuosille 2021 – 2025 ja päätti lausuntonaan
hyväksyä sen ilman muutoksia sekä lähettää sen Savonlinnan seurakunnan
kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
________/________

--Savonrannan kirkkopiirin piirineuvosto 21.9.2020
--31. §
PIIRINEUVOSTON LAUSUNTO KIRKKONEUVOSTOLLE SEURAKUNNAN
STRATEGIASTA JA KIINTEISTÖSTRATEGIASTA VUOSILLE 2021-2025
Päätös:
--Piirineuvosto esittää lausuntona seurakunnan kiinteistöstrategiasta, että
Savonrannan vanha seurakuntatalo ”Vanhikselle” etsitään aktiivisesti
vaihtoehtoa myynnin lisäksi, esimerkiksi omistuspohjan laajentamista, ja että
sen kohtaloa tarkastellaan ensimmäisenä kunnantalona.
--Kiinteistöstrategiatyöryhmä toteaa (kokouksessaan 28.9.2020) Kerimäen Ison
kirkon kattoremontin osalta; suunnitelmat ovat käynnissä ja museoviraston lausuntoa varten
on pyydetty rakennushistoriallinen selvitys.
Kerimäen kappelineuvoston esitys Kerimäen Ison kirkon sisämaalauksen aikatauluksi ei ole
realistinen. Viranhaltijat ovat ko. hankkeeseen liittyen pyytäneet rakennushistoriallisen
selvityksen, sen saatuaan voi seurakunta lähteä miettimään tarkempaa aikataulua ja aloittaa
taustasuunnittelun.
Tavisalon leirikeskus jää myyntilistalle lukuun ottamatta sauna/takkatupaa.
Käytiin kiinteistöstrategia läpi kohdittain. Tehtiin kirjoitusvirhe- ja muotoilukorjauksia.
Tiedottajan tehtäväksi annettiin muokata ulkoasu samantyyppiseksi kuin strategian.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainituin korjauksin esityslistan liitteenä olevan
seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2021–2025 ja esittää sen edelleen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Käsittelyssä tehtiin kirjoitusvirheiden korjauksia ja muutettiin sivulle 6 teksti
”mahdollisuuksien mukaan.” muotoon ”kaikessa kiinteistöihin liittyvässä suunnittelussa ja
toimenpiteissä.”
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille
2021–2025.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi edellä mainituin muutoksin liitteenä olevan seurakunnan
kiinteistöstrategian vuosille 2021–2025.
30. §
HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 2021 – liite nro 10
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Kirkkolaki 17 luku Hautaustoimi 9 §/Hautaustoimen maksut:
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut,
joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat
kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä
Hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään. KJ 17 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää
haudoista perittävistä maksuista.
________/________

Hautaustoimen maksuja on korotettu vuonna 2017 vahvistettaessa vuoden 2018
hautaustoimen maksuja.
Liitteenä hautaustoimen hinnasto vuodelle 2021, jossa maksuihin on huomioitu korotuksia.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää esityslistan liitteen mukaisen hautaustoimen hinnaston
kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Käsittelyssä huomioitiin termi ”miestyötunti” ja korjattiin se muotoon ”henkilötyötunti”.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen mukaisen hautaustoimen hinnaston vuodelle 2021.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto vahvisti liitteen mukaisen hautaustoimen hinnaston vuodelle 2021.
31. §
MUUT ASIAT
Keskusteltiin
- Huosion tilanteesta, metsätyöryhmän esitys jatkotoimista tarkoitus tuoda
kirkkoneuvostoon 10.11.
- Kokkomäki-tilan myynnistä Kirkkohallitukseen tehdystä valituksesta,
talousjohtaja kertoi taustoja
- virkajärjestelyistä, virkojen perustamisesta, virantoimitusvelvollisuuden
muuttamisesta
- viranhaltijoille esitetystä toiveesta selvittää Rantasalmella As. Oy Immolan
pihaan hautausmaan parkkipaikalta tulevien hulevesien aiheuttamista
toimenpiteistä
Valtuutettu Heikki Härkönen jätti valtuustolle aloitteen kirkkoneuvoston 23.2.2017
tekemän päätöksen 35. § Seurakunnan tilojen käytöstä avioliittoon vihkimisissä,
päätöskohdan 2 kumoamisesta. Aloitteen allekirjoitti 10 valtuutettua. Liite.
32. §
ILMOITUSASIAT
Seuraava kirkkovaltuuston kokous 15.12. klo 18.
33. §
VALITUSOSOITUS
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:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.
34. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50.
________/________

Puheenjohtaja

Juho Tiainen
Juho Tiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Tuula Kosonen
Tuula Kosonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 27. päivänä lokakuuta 2020

Antero Liimatainen
Antero Liimatainen

Virpi Loikkanen
Virpi Loikkanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakunnan julkisella ilmoitustaululla ajalla 28.10.–28.11.2020.
Todistaa;
Savonlinnassa ___. päivänä marraskuuta 2020

Tuula Kosonen
pöytäkirjanpitäjä
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________/________

