SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
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KOKOUSKUTSU

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Savonlinnan seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA, tiistaina 11. lokakuuta 2016 kello 18.00.
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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 13.10.2016 - 13.11.2016.

Savonlinnassa 30. päivänä syyskuuta 2016

Sari Behm
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

PÖYTÄKIRJA 4/2016

Tiistaina 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 – 19.12
Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA

42. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus,
jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuusto:
Kokous aloitettiin valtuutettu Poku Sihvosen pitämällä alkuhartaudella, jonka
jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sari Behm avasi kokouksen.
Kokouksen avauksen jälkeen hyväksyttiin esteellisten valtuutettujen esteiden
syyt ja kutsuttiin varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 30 valtuutettua tai valtuutetun
varajäsentä 33 valtuutetusta.

43. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Sari Behm. 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 30. päivästä syyskuuta 2016 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille
kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti, 3. päivänä lokakuuta 2016.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla enemmän kuin 16
jäsentä (KL 7:4 §).
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

________/________

44. §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja ne
esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Muissa asioissa päätettiin käsitellä Kari Lappalaisen kolmea kysymystä, sekä Iikka
Muhosen kahta kysymystä
Lisäksi Marja Sisko Nousiainen tuo Mikkelin hiippakunnan luottamuspäivien terveiset
ilmoitusasioissa

45. §
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 Suvi Korhonen ja Ossi Kosonen.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen tiistaina
11. päivänä lokakuuta 2016.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja
seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa
ajalla 13.10.2016 - 13.11.2016.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Suvi Korhosen ja valtuutettu Ossi Kososen,
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 3. päivänä lokakuuta
2016 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 13.10.2016-13.11.2016.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Pia Julkusen ja valtuutettu Olli-Pekka
Kristianssonin,
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 3. päivänä lokakuuta
2016 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 13.10.2016-13.11.2016.

46. §
SEURAKUNNAN STRATEGIA - esityslistan liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kirkkovaltuuston iltakoulu asetti 25.2.2016 strategiatyöryhmän, jonka puheenjohtajaksi valittiin
Sari Behm ja jäseniksi Sammeli Juntunen, Tuula Rasimus, Anne Käyhkö, Irja Härmälä, Merja
Immonen, Touko Ahokas ja Outi Kurttila. Työryhmä kokoontui kevätkaudella 2016 kolme kertaa ja
laati kokouksissaan ehdotuksen seurakunnan strategiaksi vuosille 2017 – 2020 (esityslistan liite 1).
Työryhmä käytti hyväkseen kirkkovaltuuston iltakoulun (25.2.2016) sille antamaa evästystä sekä
kirkkohallituksen julkaisemaa strategia-vihkosta Kohtaamisen kirkko.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee strategiatyöryhmän ehdotuksesta Savonlinnan seurakunnan strategiaksi
vuosille 2017 - 2020, tekee siihen haluamansa muutokset sekä lähettää sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Kn:n käsittely:
Kirkkoneuvosto piti valmisteltua strategiaa energisenä ja aktiivisena. Se on hyvä työkalu
työntekijöille. Sen loppuun haluttiin lisättäväksi koontilause, joka muotoiltiin seuraavasti:
Tämä strategia on lähtökohta koko seurakunnan kehitykselle ja toiminnalle vuosiksi 2017 - 2020.
Strategian painopisteet sovelletaan toteutettaviksi toimintasuunnitelmiin niin, että ne parhaiten
palvelevat seurakunnan eri alueita
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan seurakunnan strategian vuosille 2017 – 2020
lisättynä yllä olevalla koontilauseella.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi pienin kirjoitusasun tarkennuksin liitteenä olevan seurakunnan
strategian vuosille 2017 – 2020

________/________

47. §
TASEIDEN YHDISTÄMINEN – esityslistan liite 2
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Yhdistyneiden seurakuntien taseet tulee yhdistää keskinäiset saamiset ja velat eliminoiden.
Seurakunnan taloustoimistossa on valmisteltu Rantasalmen ja Savonlinnan seurakuntien
taseyhdistelmä, joka lähetetään liitteenä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvoston hyväksyy Savonlinnan seurakunnan avaavan taseen ja esittää sitä edelleen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kn:n esitys :
Kirkkovaltuusto vahvistaa Savonlinnan seurakunnan avaavan taseen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto vahvisti Savonlinnan seurakunnan avaavan taseen.

48. §
HAUTAINHOITORAHASTOJEN TASEIDEN YHDISTÄMINEN – esityslistan liite 3
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Yhdistyneiden seurakuntien hautainhoitorahastojen taseet tulee yhdistää keskinäiset saamiset ja
velat eliminoiden. Seurakunnan taloustoimistossa on valmisteltu Rantasalmen ja Savonlinnan
seurakuntien taseyhdistelmä, joka lähetetään liitteenä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Savonlinnan seurakunnan avaavan taseen ja esittää sitä edelleen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahaston avaavan taseen.

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto vahvisti Savonlinnan seurakunnan hautainhoitorahaston avaavan taseen.

49 §.
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA KERIMÄELTÄ – esityslistan liite 4
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 31.5. seuraavasti:
Savonlinnan seurakunta on saanut ostotarjouksen noin 2.280 m2 kokoisesta määräalasta tilasta
740-881-2-00 (Kerimäen kirkko, kirkonalue). Määräalalla sijaitsee Kaivopirtti ravintola.
Kaivopirtti on tällä hetkellä vuokralaisena kyseisellä määräalalla. Vuosivuokra on 1.895,35 euroa
ja vuokrasopimusta on jäljellä vuoteen 2020.

________/________

Asemakaavan mukaan määräalalla on rakennusoikeutta 400 m2, josta on käytössä tällä hetkellä
noin 150 m2. Kaivopirtin omistaja haluaisi laajentaa rakennusta, jotta voisi tulevaisuudessa
palvella linja-autollista asiakkaita.
Ostotarjous määräalasta on 80.000 euroa. Talousjohtaja on kysynyt määräalasta hinta-arviota
sekä Saimaan LKV oy:stä että Kodinkulma Oy:stä. Heidän hinta-arvionsa saadaan kuluvan viikon
perjantaihin mennessä.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa, kun hinta-arviot ovat käytössä.
Kn:n Käsittely:
Talousjohtaja kertoi, että tontin rakennusoikeudesta on kahta tietoa ja se vaikuttaa
hintaan. Hän esitti, että päätös jätetään kokoukseen 7.6.2016 kun rakennusoikeus
saadaan varmistettua.
Päätös:

Kirkkoneuvosto jätti asian päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

Kn:n käsittely 7.6.2016:
Talousjohtaja kertoi, että määräalan rakennusoikeudeksi on varmistunut 400 m2.
Näin ollen vuokralaisen tarjoushinta on 80.000 euroa.
Saadut hinta-arviot tukevat myyntipäätöstä.
Koska määräalalla on voimassa oleva vuokrasopimus, tonttia ei voida myydä
muille ilman sanktiota.
Ohjesäännön mukaan kappelineuvostolta ei tarvita lausuntoa myyntipäätöksestä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myy n. 2.280 m2 määräalan tilasta 740-881-2-00
(Kerimäen kirkko, kirkonalue) Kahvila Kaivopirtti, TMI M. Loposelle
(yt. 1231910-7) hintaan 80.000 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto myy n. 2.280 m2 määräalan tilasta 740-881-2-00 (Kerimäen kirkko,
kirkonalue) Kahvila Kaivopirtti, TMI M. Loposelle hintaan 80.000 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti myydä n. 2.280 m2 määräalan tilasta 740-881-2-00 (Kerimäen kirkko,
kirkonalue) Kahvila Kaivopirtti, TMI M. Loposelle hintaan 80.000 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi.

________/________

50 §.
NOIN 1.000 M2 MÄÄRÄALAN MYYNTI SUUR-SAVON SÄHKÖLLE KERIMÄELTÄ
- esityslistan liite 5
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Kerimäen kappeliseurakunnan alueella on Suur-Savon Sähköllä tarpeita saada kaukolämmön
varalämpökeskukselle paikka läheltä koulutuskeskusta. Kehityspäällikkö Aki Padatsun esityksen
mukaan paras paikka keskukselle olisi karttaliitteen mukainen noin 1.000 m2 määräala läheltä
Kerimäen hautausmaata.
Kyseinen määräala ei ole seurakunnan maaomistukselle välttämätön.
Savonlinnan kaupungin kanssa on parhaillaan menossa maanvaihdot, joissa kyseiset ET- alueet on
määritelty hinnaltaan 5 euroa/neliö. Samaa hinnoittelua voitaisiin käyttää myös tässä tapauksessa.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle noin 1.000 m2 määräalan myyntiä tilasta 740-565-1-211
Suur-Savon Sähkö Oy:lle hintaan 5.000 euroa. Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi.

Kn:n esitys:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle noin 1.000 m2 määräalan myyntiä tilasta
740-565-1-211 Suur-Savon Sähkö Oy:lle hintaan 5.000 euroa. Ostaja vastaa määräalan
lohkomiskustannuksista. Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion
vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuustolle päätti myydä noin 1.000 m2 määräalan tilasta 740-565-1-211 Suur-Savon
Sähkö Oy:lle hintaan 5.000 euroa. Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista. Päätös
alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi.

51 §.
A-KANTTORIN VIRAN MUUTTAMINEN B- KANTTORIN VIRAKSI
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 – 3479020
Seurakunnan henkilöstöstrategiassa vuosille 2015 - 2018 on linjattu, että Kerimäen A-kanttorin
viran vapauduttua virka muutetaan B-kanttorin viraksi ja täytetään.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kerimäen seurakunnasta seurakuntaliitoksessa
siirtynyt A-kanttorin virka muutetaan B-kanttorin viraksi 1.1.2017.
Samalla kirkkoneuvosto päättää, että perustettava B-kanttorin virka täytetään.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Kerimäen seurakunnasta siirtynyt A-kanttorin virka
muutetaan B-kanttorin viraksi 1.1.2017.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Kerimäen seurakunnasta siirtynyt A-kanttorin virka muutetaan
B-kanttorin viraksi 1.1.2017.

52. §
VEROTULOPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan seurakunnassa on eletty supistuvan talouden aikaa jo useamman vuoden ajan.
Henkilöverotulojen kehitys vuoden 2009 jälkeen ollut jatkuvasti laskeva. Vuodelle 2017 arvioidaan
verotulojen laskun jatkuvan ja olevan noin 3 %. Kuluvan vuoden ennusteen 12.9.2016 mukaan
Savonlinnan verotulot tipahtavat 2,9 % ja Rantasalmen seurakunnan tipahtavan 5,5% vuodesta
2015.
Samaan aikaan seurakunnastamme on vähentynyt veronmaksajia seuraavasti:
2013
-677
2014
-726
2015
-644 + Rantasalmi -125
Vuoden 2016 tilastoja on vielä turhan aikaista ennustaa, koska suurin osa kirkosta eroamisista
tapahtuu marras- ja joulukuun aikana. Savonlinnassa voidaan kuitenkin tilastollisesti odottaa noin
600 jäsenen vähentymistä. Rantasalmen seurakunnan jäsenmäärän vähentyminen on ollut viime
vuosina noin 100 vuodessa.
Seurakunnan taloutta on pyritty tasaamaan kiinteän omaisuuden myynnillä. Tällä hetkellä ei
kuitenkaan kiinteistökauppa käy ja näin ollen jäädään myös tällä saralla jälkeen tavoitteesta.
Investoinnit:
Hautausmailla on tarvetta uudelle pienoiskaivurille, noin 40.000 euroa.
Vuodelle 2016 on tehtävä päätös ruvetaanko Pääskylahden seurakuntakotia kunnostamaan vuonna
2017. Valtuustolle esitellään kustannuksia ja vaihtoehtoja ennen talousarvion hyväksymistä.
Henkilöstöä on pyritty vähentämään jo vuodesta 2010 alkaen. Tässä on osin onnistuttukin, mutta
esimerkiksi Mikkelin seurakuntaan suhteutettuna Savonlinnassa on vieläkin liian paljon
henkilökuntaa.
Savonlinnan kaupungissa on yksi Suomen korkeimmista tuloveroprosenteista 22,00%. Lisäksi
Savonlinnassa kiinteistöverot ovat korkeat. Jos Savonlinnan seurakunnassa veroprosenttia
nostettaisiin, saattaisi se aiheuttaa kirkosta eroamisia.
Veroprosentti vahvistetaan aina 0,05 prosentin tarkkuudella. 0,05 prosentin korotus merkitsisi
verotuloihin reilun 200.000 euroa lisää veroa (mikäli jäsenmäärä pysyisi ennallaan). Jos oletetaan,
että jäsenkato jatkuu entisellään, niin tuo korotus on menetetty reilussa vuodessa.

________/________

Tällä perusteella saattaa olla perustellumpaa edelleen jatkaa toimintojen sopeuttamista
jäsenmäärään.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi 1,50 %.
Kn:n esitys:
Kirkkoneuvosto kokoontuu 11.10.2016 kello 16.00, jonka jälkeen annetaan esitys.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunnan
veroprosentiksi vuodelle 2017 vahvistetaan 1,50
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti Savonlinnan seurakunnan vuodelle 2017 veroprosentiksi 1,50

53. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA HAUKISAARESTA TONTTI NRO 8
– esityslistan liite 6
Kneuv. 20.9.2016: § 137
Vapaa-ajan asunnon käyttöön vuokrattu tontti on ollut vuodesta 1978 vuokrattuna Ilmari ja Terttu
Puronaholle. Vuonna 2006 vuokrasopimus siirtyi heidän tyttären Paula Kivisen nimiin.
Vuokrasopimus päättyy heinäkuussa 2016. Paula Kivisen tytär Anu Koivumäki on yhdessä
puolisonsa Ville Koivumäen kanssa kiinnostunut tontin ostamisesta. Anu ja Ville Koivumäen
ostotarjous Haukisaaren tontista nro 8 (pinta-ala 2000 m2) on 20.000 €.
------Haukisaaren tontti nro 8 sijaitsee Punkaharjun Laukansaaren kylässä Seurakunnanmaa -nimisellä
tilalla, kiinteistötunnus 740-596-2-94.Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja
lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Talousjohtajan esitys:
Esitys annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Talousjohtaja on saanut hinta-arviot tontista.
Hän on tehnyt vastatarjouksen ostettavan määräalan suurentamisesta 5000 m2,
jolloin rakennusoikeus tontilla kasvaisi. Koivumäet eivät ole vielä vastanneet
tarjoukseen.
Näin ollen talousjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle.
Päätös:
Asia jätettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Savonlinnan seurakunnan talousjohtaja Kari Virtanen 18.8.2016 käymässään puhelinkeskustelussa
Paula Kivisen kanssa esitti tarjouksen lisämääräalan 3000 m2 liittämisestä Punkaharjun
Haukisaaressa olevaan tonttiin nro 8, Seurakunnanmaa rn 2:94. Lisämääräalan hinnaksi Virtanen
ilmoitti 5.000 €. Anu ja Ville Koivumäki hyväksyy Kari Virtasen tekemän tarjouksen
lisämääräalasta, jolloin Punkaharjun Haukisaaressa olevan tontin nro 8, kokonaismääräala olisi
5000 m2 ja hinta 25.000 €.

________/________

Tontin käypä arvio Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon Harri Huupposen mukaan;
Lomarakennuspaikan käypä arvo on 24.500 euroa. Käypä arvo pitää sisällään seuraavat oletukset:
- pinta-ala on vähintään 5000 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 100 kerros-m2.
- kohde ei ole vuokrattu eivätkä muutkaan sopimukset/määräykset rasita sitä
- arvion tarkkuus +/- 15 %
Tontin käypä arvio LKV Hannu Naukkarinen Oy mukaan;
-2000 m2 tontin käypä arvo tällä hetkellä n. 23.000 €
-5000 m2 tontin käypä arvo tällä hetkellä n. 28.000 €
-arvion tarkkuus +/- 15 %
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että Savonlinnan seurakunta myy Anu ja
Ville Koivumäelle 5000 m2 määräalan tilasta Seurakunnanmaa 740-596-2-94 (Haukisaaren tontti
nro 8) hintaan 25.000 €.
Määräalasta muodostuu Puruveden rantayleiskaavan mukainen RA 1 loma-asunto paikka.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kn:n esitys:
Kirkkoneuvosto kokoontuu 11.10.2016 kello 16.00, jonka jälkeen annetaan esitys.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että
Savonlinnan seurakunta myy Anu ja Ville Koivumäelle 5000 m2 määräalan tilasta
Seurakunnanmaa 740-596-2-94 (Haukisaaren tontti nro 8) hintaan 25.000 €.
Määräalasta muodostuu Puruveden rantayleiskaavan mukainen RA 1 loma-asunto paikka.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Savonlinnan seurakunta myy Anu ja Ville Koivumäelle 5000 m2 määräalan tilasta
Seurakunnanmaa 740-596-2-94 (Haukisaaren tontti nro 8) hintaan 25.000 €.
Määräalasta muodostuu Puruveden rantayleiskaavan mukainen RA 1 loma-asunto paikka.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi.

54. §
MUUT ASIAT
Valtuutettu Kari Lappalainen kysyi viranhaltijoilta
1)
Rantasalmen hautausmaan väärin hoidetut haudat
Tilanne on tiedossa ja koko ajan tarkennetaan hautausmaan hoitoja
2)
Rantasalmen kappelin kanttori Maria Padatsu toimenkuva
Kirkkoherra antoi tiedoksi Padatsun toimenkuvan
3)
Miten itsemurhaa hautovaa avustetaan seurakunnassa
Kirkkoherra selvitti toimintatapaa Savonlinnan seurakunnassa
Valtuutettu Iikka Muhonen

________/________

1)
2)

Kysyi voidaanko valtuustona ottaa kantaa siihen, että kaupat aukaisivat ovensa
sunnuntaisin vasta kello 12.00
Ilmoitti mielipiteenään, että keväinen lehtikirjoittelu hautausmaasta meni väärin

55. §
ILMOITUSASIAT
Marja Sisko Nousiainen toi valtuutettujen tietoon mitä Mikkelin hiippakunnan
luottamushenkilöpäivien aikana kerrottiin.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 29.11.2016 kello 18.00.

56. §
MUUTOKSENHAKU
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta sillä perusteella että hänen yksityistä
oikeuttaan on loukattu, ja seurakunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista
poikkeavassa järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka on lain vastainen.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen

57. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.12

Puheenjohtaja
Sari Behm

Pöytäkirjanpitäjä
Kari Virtanen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 17. päivänä toukokuuta 2016

Pia Julkunen

Olli-Pekka Kristiannsson

________/________

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana
ajalla 13.10.2016 - 13.11.2016.
Todistaa;
Savonlinnassa 14. päivänä marraskuuta 2016

Kari Virtanen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

Savonlinnan seurakunta
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
11.10.2016

Pykälä
55. §

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 m
Perusteet
nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua ta
täytäntöönpanoa.
Pykälät 42-45 §, 54-57 §

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perustee
päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimiv
Pykälät

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
ValitusValitusviranomainen ja yhteystiedot:
Viranomainen
Ja valitusaika
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Minna Canthin katu 64
Postiosoite:
PL 1744 70101 KUOPIO
Telekopio:
029 56 42501
Sähköposti:
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät

46-48, 51-52

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

46-48 , 51-52

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli ,

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 122 50101 MIKKELI
Telekopio:
015-3216016
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pykälät 49-50, 53
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evlfi

30 päivää

Opetusministeriö, pykälät
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

________/________

Valituskirjelmä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
–
päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi
ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

ValitusasiaKirjojen toiMittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankinta-asian
Saattaminen
Markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty
julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun
ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai
tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua niiden lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätietoja

OikeudenKäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa
250 euroaja markkinaoikeudessa 2000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa asiassa, jollei lain 47 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan ja sitä suuremmissa hankinnoissa oikeudenkäyntimaksu
markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu
markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

________/________

