SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Säämingin seurakuntatalossa,
Sääminginkatu 4, 57100 SAVONLINNA, tiistaina 10. marraskuuta 2015 kello 18.00.
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Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ostotarjous määräalasta Kivilinna, kiinteistötunnus 740-565-1-189
Ostotarjous määräalasta Seurakunnanmaa, kiinteistötunnus 740-596-2-94
Määräalan n. 600 m2 myynti Kongonsaaresta
Suositussopimus sairaanhoidon järjestämisestä
Suositussopimus suojavaatetuksesta seurakunnassamme
Suositussopimus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassamme
Rantasalmen kappelineuvoston ohjesääntö
Verotuloprosentin määrääminen vuodelle 2016
Iikka Muhosen aloite Kerimäen kappeliseurakunnan nimen muuttamiseksi
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 11.11.-11.12.2015.
Savonlinnassa 2. päivänä marraskuuta 2015

Sari Behm
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA 4/2015

Tiistaina 10. marraskuuta 2015 kello 18.00 – 18.50
Säämingin seurakuntatalo, Sääminginkatu 4, 57100 SAVONLINNA

52 §.
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus,
jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuusto:
Kokous aloitettiin puheenjohtaja Sari Behmin pitämällä alkuhartaudella,
jonka jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen avauksen jälkeen hyväksyttiin esteellisten valtuutettujen esteiden
syyt ja kutsuttiin varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 32 valtuutettua tai valtuutetun
varajäsentä 33 valtuutetusta,

53 §.
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 2. päivästä marraskuuta 2015 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille
kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti, 2. päivänä marraskuuta 2015.
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.

54 §.
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.

55 §.
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 Pirjo Jäntti ja Sampsa Kokko.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen tiistaina
10. päivänä marraskuuta 2015.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja
seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa
ajalla 11.11.2015-11.12.2015.

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Pirjo Jäntin ja valtuutettu Sampsa Kokon,
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 29. päivänä lokakuuta
2015 sekä

________/________

3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 11.11.2015-11.12.2015.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Pirjo Jäntin ja valtuutettu Sampsa
Kokon.
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle 29. lokakuuta 2015 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 11.11.2015-11.12.2015.

56. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA – esityslistan liite 1
valmistelija kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Asunto Oy Kerimäen Pappilantie 4 on tehnyt ostotarjouksen n. 450 m2 määräalasta Kerimäen
kunnan Jouhenniemen kylässä olevasta Kivilinna-tilasta, kiinteistötunnus 740-565-1-189 hintaan
900 euroa. Määräala sijaitsee Vanhapappilantie 4 kohdalla.
Hinnan perusteena on Savonlinnan kaupungin (entinen Kerimäen kunnan) rakennustarkastaja Jorma
Mattiselta saatu tieto kunnan maahinnoittelusta, kun maapalstan tarkoitus ei ole käyttää maata
rakennusmaana, vaan se on ns. joutomaata. Taloyhtiö on hoitanut ko. maa-aluetta pitäen sen siistinä
yhtiön perustamisesta lähtien eli vuodesta 1978.
Esityslistan liitteenä on ostotarjous ja kartta ostettavasta kohteesta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Asunto Oy Kerimäen Pappilantie 4:lle myydään n.
450 m2 määräala Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä olevasta Kivilinna-tilasta,
kiinteistötunnus 740-565-1-189, hintaan 900 euroa.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista.
Kiinteän omaisuuden myyminen on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää myydä Asunto Oy Kerimäen Pappilantie 4:lle n. 450 m2 määräalan
Kerimäen Jouhenniemen kylässä olevasta Kivilinna-tilasta, kiinteistötunnus 740-565-1-189,
hintaan 900 euroa. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuudatus kustannuksista.
Päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti myydä Asunto Oy Kerimäen Pappilantie 4:lle n. 450 m2
määräalan Kerimäen Jouhenniemen kylässä olevasta Kivilinna-tilasta,
kiinteistötunnus 740-565-1-189, hintaan 900 euroa. Ostaja vastaa määräalan
lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista. Päätös alistetaan Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

________/________

57. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA - esityslistan liite 2
valmistelija kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Kirkkohallitus on aikaisemmin hylännyt kirkkovaltuuston päätöksen myydä ko. määräala.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa edellisen kerran kokouksessaan 3/2015 seuraavasti:
63. §
MÄÄRÄALAN MYYNTI HAUKISAARESTA
Aikaisemmin asiasta on päätetty seuraavasti:
63 §.
MÄÄRÄALAN MYYNTI MIRITA SAXBERGILLE, MIKAEL LEINOSELLE JA HARRIET MALLENIUKSELLE
– liite 2
Mirita Saxberg, Mikael Leinonen ja Harriet Mallenius ovat tehneet ostotarjouksen 3000 m2 määräalasta + veden
vaivaamasta niemestä koskien vuokratonttia Punkaharjun Haukisaaressa (Haukisaari tontti nro 9), kiinteistötunnus
Seurakunnanmaa 740-596-2-94 hintaan 16.450,00 €.
Lisäksi Haukisaaren tontteja varten seurakunnan osoittamalle kiinteistölle (Seurakunnanmaa 740-596-2-94) kuuluvan
venevalkamaoikeuden Hiukkajoen tien varrelta Kukkoniemestä kustannus 728,00 €.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista.
Ko. vapaa-ajan asunnon käyttöön vuokrattu tontti (Haukisaari tontti nro 9) on ollut vuokralla Paavo Leinosella 32
vuotta. Vuokrasopimus on päättynyt 26.7.2013.
Elokuussa 2012 on annettu kirjallisesti vuokralaiselle tiedoksi, ettei Savonlinnan seurakunta jatka vuokrasuhdetta,
vaan myy aiemmin vuokrattuna olleet tontit.
Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet katselmuskäynnillä ko. vuokratontilla 9.9.2013 yhdessä vuokralaisen
Paavo Leinosen ja hänen poikansa Antero Leinosen kanssa. Leinonen ilmoitti silloin, ettei hän vanhana miehenä enää
osta tonttia. Hän sanoi paikan olevan erittäin tärkeä lapsilleen ja lapsenlapsilleen ja ilmoitti että hänen jälkeläisensä
ovat kiinnostuneet mahdollisesta tontin ostamisesta.
Esityslistan liitteenä ovat ostotarjous, kartta Haukisaaresta, Haukisaaren tonttimyyntihinnoista ja
maanmittaustoimiston venevalkaman toimituskartta.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto myy n. 3000 m2 suuruinen määräalan + veden vaivaaman niemen Savonlinnan kaupungin
Punkaharjun Laukansaaren kylässä sijaitsevasta Seurakunnanmaa –nimisestä tilasta kiinteistötunnus 740-596-2-94
Mirita Saxbergille, Mikael Leinoselle ja Harriet Malleniukselle. Kauppahinta on 16.450,00 euroa. Lisäksi ostaja
maksaa venevalkamapaikan perustamisesta aiheutuneista kustannuksista 728,00 €. Ostaja vastaa määräalan
lohkomis- ja lainhuuto-kustannuksista. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti myydä n. 3000 m2 suuruinen määräalan + veden vaivaaman niemen Savonlinnan kaupungin
Punkaharjun Laukansaaren kylässä sijaitsevasta Seurakunnanmaa –nimisestä tilasta kiinteistötunnus 740-596-2-94
Mirita Saxbergille, Mikael Leinoselle ja Harriet Malleniukselle. Kauppahinta on 16.450,00 euroa. Lisäksi ostaja
maksaa venevalkamapaikan perustamisesta aiheutuneista kustannuksista 728,00 €. Ostaja vastaa määräalan
lohkomis- ja lainhuuto-kustannuksista. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkohallituksen virastokollegio ei kokouksessaan 14.10.2014 puoltanut kirkkovaltuuston päätöstä myydä määräalaa.
Hinnoittelu ei perustunut määräalasta tehtyihin arvioihin.
Jotta asiaa saataisiin eteenpäin, olisi määräala hyvä laittaa julkiseen myyntiin tarjouskauppana, jossa alin
hyväksyttävä hinta on 25.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:

________/________

Kirkkoneuvosto päättää laittaa määräalan Haukisaaresta, noin 5000 m2 myyntiin tarjouskauppana, jossa pohjahintana
on 25.000 euroa.
Käsittely:
Martti Konsti esitti ja Arja Saarikoski kannatti, että määräalaa tarjotaan ensin aiemmille vuokralaisille ostettavaksi
25.000 euron hintaan. Näin on toimittu muidenkin vuokratonttien kohdalla, kun niiden vuokrasopimuksia ei ole enää
uusittu.
Mikäli kauppoja ei synny vuokralaisten kanssa, määräala laitetaan yleiseen myyntiin talousjohtajan esityksen
mukaisesti. Äänestyksessä 11 jäsentä kannatti Konstin esitystä, Tuula Rasimus äänesti tyhjää.
Talousjohtajan pohjaesitys ei saanut ääniä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti tarjota noin 5000 m2 määräalaa Haukisaaresta sen aiemmille vuokralaisille
ostettavaksi hintaan 25.000 euroa.
Mikäli kauppoja heidän kanssaan ei synny, määräala laitetaan yleiseen myyntiin tarjouskauppana,
pohjahinta on 25.000 euroa.

Mirita Saxberg (64 % osuus), Mikael Leinonen (13 % osuus) ,Harriet Mallenius (13 % osuus) ja
Joakim Leinonen (10 % osuus) ovat tehneet ostotarjouksen 5000 määrä-alasta ja
venevalkamapaikasta Kukkonimestä, Punkaharjun Haukisaaressa (Haukisaari tontti nro 9),
kiinteistötunnus Seurakunnanmaa 740-596-2-94 hintaan 25.000 €.
Esityslistan liitteenä ostotarjous ja kartta Haukisaaresta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mirita Saxbergille (64 % osuus), Mikael Leinoselle
(13 % osuus, Harriet Malleniukselle (13 % osuus) ja Joakim Leinoselle (10 % osuus) myydään n.
5000 m2 suuruinen määräala ja venevalkamapaikka Kukkoniemestä, Punkaharjun Laukansaaren
kylässä sijaitsevasta Seurakunnanmaa –nimisestä tilasta kiinteistötunnus 740-596-2-94.
Kauppahinta on 25.000 euroa.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto myy Mirita Saxbergille (64 % osuus), Mikael Leinoselle (13 % osuus,
Harriet Malleniukselle (13 % osuus) ja Joakim Leinoselle (10 % osuus) n. 5000 m2 suuruisen
määräalan ja venevalkamapaikan Kukkoniemestä, Punkaharjun Laukansaaren kylässä
sijaitsevasta Seurakunnanmaa –nimisestä tilasta kiinteistötunnus 740-596-2-94. Kauppahinta
on 25.000 euroa. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto myy Mirita Saxbergille (64 % osuus), Mikael Leinoselle (13 %
osuus, Harriet Malleniukselle (13 % osuus) ja Joakim Leinoselle (10 % osuus) n.
5000 m2 suuruisen määräalan ja venevalkamapaikan Kukkoniemestä,
Punkaharjun Laukansaaren kylässä sijaitsevasta Seurakunnanmaa –nimisestä
tilasta kiinteistötunnus 740-596-2-94. Kauppahinta on 25.000 euroa. Ostaja
vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista. Päätös alistetaan
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

________/________

58 §.
MÄÄRÄALAN N. 600 M2 MYYNTI KONGONSAARESTA – liite 3
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 0447768024
Savonlinnan seurakunnalla on Kongonsaaressa kuuden rakennuspaikan kortteli saaren länsirannalla.
Näistä tonteista on myyty nyt neljä.
Myydyt tontit on nyt maastossa lohkottu. Lohkomistoimitus on kuitenkin vielä viemättä
karttajärjestelmään. Tonttien lohkonnassa seurakunnalle jäi noin 600 m2 kokoinen maakaistale
myydyn tontin ja Katja Dongin omistaman (740-536-3-31) Kaksi kenkää –nimisen tilan väliin.
Liitekuva 3
Pekka Malinen on tehnyt tyttärensä Katja Dongin puolesta valtakirjalla 1500 euron tarjouksen
kyseistä noin 600 m2 määräalasta.
Määräala ei lisää Kaksi kenkää –tilan rakennusoikeutta. Seurakunnalla ei enää lohkomisen jälkeen
ole maarajaa kyseiselle määräalalle.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää noin 600 m2 määräalan myymistä tilasta 740-536-3-29 Hirvikangas Katja
Dongille 1500 euron hintaan. Ostaja vastaa lohkomiskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto myy noin 600 m2 määräalan Hirvikangas tilasta 740-536-3-29 Katja Dongille
hintaan 1.500 euroa. Ostaja vastaa lohkomiskuluista. Päätös alistetaan kirkkohallituksen
hyväksyttäväksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto myy noin 600 m2 määräalan Hirvikangas tilasta 740-536-3-29
Katja Dongille hintaan 1.500 euroa. Ostajat vastaavat määräalan lohkomis- ja
lainhuutokuluista. Päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

59. §
SUOSITUS SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ – liite no 4
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2014 - 2016 liite 15
Suositus sairaanhoidon järjestämisestä sisältää 2§ 2 mom. kohdalla muutoksen aiempaan verrattuna.
Entinen 2 §:n 2 mom. : Työssäoloehto
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja voi saada viranhaltija tai työntekijä, jonka
palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yhdenjaksoisesti kauemmin kuin neljä kuukautta.
Uusi 2 §:n 2 mom.: Työssäoloehto
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja annetaan viranhaltijalla/työntekijälle, jonka
palvelussuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti kauemmin kuin neljä kuukautta.

________/________

Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.2015 ja päätöksessään esittää uuden
suosituksen käyttöön ottoa seurakunnassamme.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön
liitteenä olevan suosituksen sairaanhoidon järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön liitteenä olevan
suosituksen sairaanhoidon järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön liitteenä
olevan suosituksen sairaanhoidon järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.

60. §
SUOSITUS SUOJAVAATETUKSESTA SEURAKUNNASSAMME – liite no 5
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2014 – 2016 liite 16
Entinen 1 § 3 mom.: Tämä suositussopimus ei koske viranhaltijaa tai työntekijää
joka on otettu palvelukseen enintään kolmen kuukauden ajaksi.
Uusi 1 § 4 mom.: Suositusta sovelletaan viranhaltijaan/työntekijään, kun virka-/työsuhde on
kestänyt kolme kuukautta.
Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.2015 ja päätöksessään esittää uuden
suosituksen käyttöön ottoa seurakunnassamme.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön
liitteenä olevan suosituksen suojavaatetuksesta 1.1.2016 alkaen.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön liitteenä olevan
suosituksen suojavaatetuksesta 1.1.2016 alkaen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön liitteenä
olevan suosituksen suojavaatetuksesta 1.1.2016 alkaen.

________/________

61. §
SUOSITUS TYÖPAIKKARUOKAILUN JÄRJESTÄMISESTÄ SEURAKUNNASSAMME
-liite no 6
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2014-2016 liitteenä 17 on päivitetty suositus
työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassamme.
Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.2015 ja päätöksessään
esittää uuden suosituksen käyttöön ottoa seurakunnassamme.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön
liitteenä olevan suosituksen työpaikkaruokailun järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön liitteenä olevan
suosituksen työpaikkaruokailun järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön liitteenä
olevan suosituksen työpaikkaruokailun järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.

62. §
RANTASALMEN KAPPELINEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ - liite no 7
Kappeliseurakuntien ohjesäännöt tulee hyväksyä kirkkovaltuustssa ja vahvistaa tuomiokapitulissa.
Rantasalmen kirkkoneuvosto on pitänyt lausunnossaan liitteenä olevaa oman kappeliseurakunnan ja
(-neuvoston) ohjesääntöä hyvänä ja asiallisena.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto perustaa Rantasalmen seurakunnan kappeliseurakunnan ja esittää liitteenä olevan
kappelineuvoston ohjesäännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi. Päätös alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto perustaa Savonlinnan seurakuntaan Rantasalmen kappeliseurakunnan ja
hyväksyy liitteenä olevan kappelineuvoston ohjesäännön. Ohjesääntö alistetaan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto perusti Savonlinnan seurakuntaan Rantasalmen
kappeliseurakunnan ja hyväksyi liitteenä olevan kappelineuvoston ohjesäännön.
Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

________/________

63. §
VEROTULOPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan seurakunnassa on eletty supistuvan talouden aikaa jo useamman vuoden ajan.
Henkilöverotulojen kehitys vuoden 2013 seurakuntaliitoksen jälkeen on ollut seuraava:
2013
6.300.000 euroa
2014
6.174.000 euroa
2015
6.000.000 euroa (ennuste 9 kk perusteella)
Samaan aikaan seurakunnastamme on vähentynyt veronmaksajia seuraavasti:
2013
-677
2014
-726
Vuoden 2015 tilastoja on vielä turhan aikaista ennustaa, koska suurin osa kirkosta eroamisista
tapahtuu marras- ja joulukuun aikana. Voidaan kuitenkin tilastollisesti odottaa noin 600 jäsenen
vähentymistä. 31.8.2015 tilaston mukaan Savonlinnan kaupungin väliluku on vähentynyt 125
henkilöllä ja kirkosta on eronnut syyskuun lopun tilanteen mukaan 111 jäsentä.
Vuoden 2016 alusta Savonlinnan seurakuntaan liittyy Rantasalmen seurakunta. Rantasalmella
veroprosentti on ollut 2,00 ja näinkään korkeana se ei ole riittänyt kattamaan Rantasalmen
seurakunnan kuluja. Nyt rantasalmelaisten osalta veroprosentti tulee laskemaan samalle tasolle kuin
mitä savonlinnalaiset maksavat.
Seurakunnan taloutta on pyritty tasaamaan kiinteän omaisuuden myynnillä. Tällä hetkellä ei
kuitenkaan kiinteistökauppa käy ja näin ollen jäädään myös tällä saralla jälkeen tavoitteesta.
Investoinnit:
Tällä hetkellä seurakunta investoi noin 500.000 euroa Punkaharjun leirikeskuksen
saunarakennuksen rakentamiseen ja muiden alueella olevien rakennusten kunnostukseen.
Vuodelle 2016 on tehtävä päätös ruvetaanko Pääskylahden seurakuntakotia kunnostamaan. Siellä
työskentelevät työntekijät oireilevat ja vuoden 2016 alusta Pääskylahdessa toimivat iltapäiväkerhot
siirretään toimimaan Nätkin koulun tiloissa. Jos Pääskylahden tiloja kunnostetaan, saattaa kulu olla
300 - 400.000 euron suuruinen.
Seurakunnassa on olemassa oleva kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia, joilla pyritään tasaamaan
taloutta aina vuoteen 2018 saakka. Jo tehdyt strategian mukaiset päätökset ovat auttaneet kulujen
pienentämisessä, mutta lisätoimia tarvittaisiin, mikäli veroprosenttia ei nosteta.
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 käsittely:
Keskustelussaan kirkkoneuvosto oli talousjohtajan esittämän toiminnan suhteuttamisen kannalla.
Henkilöstöstrategia tarkastetaan Rantasalmen liitoksen jälkeen. Jatkossa kirkkovaltuuston on
valmistauduttava tekemään päätöksiä säästökohteista.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi vuonna 2016 1,50 %.

Kirkkovaltuusto:
Jarmo Luostarinen esitti että veroäyrin hintaa nostettaisiin. Esitys ei kuitenkaan
saanut kannatusta.
Kirkkovaltuusto vahvisti Savonlinnan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
vuonna 2016 1,50 %.

64. §
IIKKA MUHOSEN ALOITE KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN NIMEN
MUUTTAMISEKSI
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kirkkovaltuutettu Iikka Muhonen on jättänyt 29.4.2015 kirkkovaltuustolle aloitteen,
että Kerimäen kappeliseurakunnan nimi muutettaisiin Kerimäen temppeliseura-kunnaksi.
Perusteinaan hän esittää, että kappeli mielletään pieneksi kirkkohuoneeksi
ja Kerimäellä on kuitenkin maailman suurin puukirkko.
Kirkkovaltuuston jäsen Iikka Muhonen on tehnyt aloitteen KJ 8:4 mukaisesti
Kerimäen kappeliseurakunnan nimen muuttamisesta (Kirkkovaltuusto 29.4.2015 §36,
MUUT ASIAT, 1) Iikka Muhosen aloite koskien Kerimäen kappeliseurakunnan nimen muuttamista
siten, että haetaan kirkkohallitukselta lupa nimetä Kerimäki temppeliseurakunnaksi. Aloite
toimitetaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi).
Vuoden 2013 alusta tapahtuneen seurakuntaliitoksen yhteydessä liitoksen malliksi valittiin ns.
yhden seurakunnan malli ja kappeliseurakuntamalli. Liitosneuvotteluissa Kerimäen seurakunta oli
yhtymämallin kannalla. Yhtymämallissa yhtymäseurakuntien nimet säilyvät ennallaan
liitostilanteessa ellei niistä erikseen toisin päätetä. Säädökset tuntevat meillä kaksi juridista
yksikköä eli seurakunnan ja seurakuntayhtymän. Saman ja liitoksen myötä syntyneen seurakunnan
sisällä ei ole mielekästä, että jonkin kappeliseurakunnan nimi poikkeaa toisten kappeliseurakuntien
nimestä. Eräät yksittäiset seurakunnat ovat ottaneet käyttöön oman paikkakunnan nimen tai
seurakunnan nimen yhteyteen lisämääreen seurakunnan nimeen kuten esimerkiksi Juvan Pyhän
ristin seurakunta. Kappeliseurakunnilla ei liene tällaisia lisämääreitä nimissään.

________/________

Termi ”kappeliseurakunta” on KL:n ja KJ:n käyttämä ja sillä on tietty säädöksissä kuvattu sisältö.
Sen käyttäminen säilyttää selkeänä eron muihin aluetoiminnan malleihin, esimerkiksi
seurakuntapiiriin. Savonlinnan seurakunnassa on useita kappeliseurakuntia. Tällöin
yhdenmukaisuus nimeämisessä on hyvä, jotta selkeys säilyy eikä aiheuta epätietoisuutta ulospäin eri
tahoille.
Koko seurakunnan nimen muuttamisesta päättää kirkkohallitus (KJ 13:11). Kappeliseurakunnan
nimen muuttamisesta ei ole säädetty erikseen. Kappeliseurakunnan nimi tulee esille ja on päätetty
Kerimäen kappeliseurakunnan ohjesäännössä, jonka kirkkovaltuusto on hyväksynyt ja Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapituli vahvistanut.
Kerimäen entisen seurakunnan vuonna 1847 valmistunut ja helluntaina vuonna 1848 käyttöön
vihitty kirkko (Kerimäen Iso kirkko), maailman suurimpana puukirkkona pidetty pysyy sellaisena
liitoksesta huolimatta. Sitä on joskus kutsuttu myös Aabrahamin kirkoksi. Kerimäen
kappeliseurakunnan nimen muodostaminen Isoon kirkkoon kytkeytyen ei ole helppoa ja
moniosainen nimi on käytössä hankala. Tällainen voisi olla esimerkiksi ”Kerimäen Ison kirkon
kappeliseurakunta”. Termi seurakunta tarkoittaa itsenäistä seurakuntayksikköä.
Temppeli-sana esiintyy Raamatussa muiden muassa Jerusalemin temppeliä tarkoittaen. Temppeli
mainitaan Jumalan asuinsijaksi. Lisäksi Raamatussa mainitaan, että ruumiimme on Pyhän Hengen
temppeli. Nykyajan kielenkäytössä temppeli on useimmin liittynyt mormonikirkon
kokoontumispaikkoihin. Mikkelissä on vapaisiin suuntiin lukeutuva ja vuonna 2000 perustettu
Mikkelin temppeliseurakunta, joka ainakin internetin tietojen mukaan on pieni, 10 jäsenen yhteisö.
Temppeli –sana tai termi ei ole käytössä kirkkomme organisaatio- tai toimintaterminologiassa. Sen
käyttäminen voi aiheuttaa sekaantumista ja epäselvyyttä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Kerimäen kappeliseurakunnan nimen muuttaminen kirkkovaltuutettu
Iikka Muhosen aloitteen pohjalta Kerimäen temppeliseurakunnaksi ei ole mielekästä ja että aloite ei
anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Seurakuntaliitoksen malli vaikutti käytössä olleisiin nimiin.
Päätös annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kn:n päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Kerimäen kappeliseurakunnan nimen muuttaminen kirkkovaltuutettu
Iikka Muhosen aloitteen pohjalta Kerimäen temppeliseurakunnaksi ei ole perusteltua eikä
johdonmukaista Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen pohjalta.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Seurakuntaliitoksen malli vaikutti käytössä olleisiin
nimiin. Päätös annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston esitys
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätöksen, jonka mukaan Iikka
Muhosen aloitteen pohjalta Kerimäen kappeliseurakunnan nimen muuttaminen Kerimäen
temppeliseurakunnaksi ei ole perusteltua eikä johdonmukaista Kirkkolain ja
Kirkkojärjestyksen pohjalta. Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Seurakuntaliitoksen malli vaikutti käytössä olleisiin nimiin.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Merkittiin tiedoksi kirkkoneuvoston päätös, jonka mukaan Iikka Muhosen
aloitteen pohjalta Kerimäen kappeliseurakunnan nimen muuttaminen Kerimäen
temppeliseurakunnaksi ei ole perusteltua eikä johdonmukaista Kirkkolain ja
Kirkkojärjestyksen pohjalta. Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Seurakuntaliitoksen malli vaikutti käytössä olleisiin nimiin.

65 §.
MUUT ASIAT
Sari Behm ja Sammeli Juntunen toivat terveiset Kirkolliskokouksesta.

66 §.
ILMOITUSASIAT
Merkittiin tiedoksi
1)
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali on valtuustossa
9.2.2016 kello 18.00. Aiemmasta poiketen nyt on maallikkojen vaalissakin mahdollisuus
ennakkoäänestykseen.
2)
Seuraava kirkkovaltuuston kokous 15.12.2015

67 §.
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.

68 §.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kirkkoherran pitämään rukoukseen 18.50.

________/________

Puheenjohtaja
Sari Behm

Pöytäkirjanpitäjä
Merja Levänen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty .
Savonlinnassa 10. päivänä marraskuuta 2015

Pirjo Jäntti

Sampsa Kokko

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
11.11.2015-11.12.2015

Todistaa;
Savonlinnassa 12. päivänä joulukuuta 2015

Merja Levänen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

Savonlinnan seurakunta
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
11.10.2015

Pykälä
67 §.

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 52-55 §,64-68§

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:
Puijonkatu 29 A. 2 krs
Postiosoite:
PL 1744 70101 KUOPIO
Telekopio:
029 56 42501
Sähköposti:
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät 59-61 §,63 §

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 59-61 §, 63 §

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli , pykälät 62 §

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 122 50101 MIKKELI
Telekopio:
015-3216016
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, 56-58 §.

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa, jollei lain 6
tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

________/________

