SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, tiistaina 27. tammikuuta 2015 kello 18.00.
Kokouksen asialista:
1.
Kokouksen avaaminen
2.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4.
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
5.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali
6.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
7.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2015-2016
8.
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2015-2016
9.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaali toimikaudeksi
2015-2016
10. Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi
2015-2016
11. Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali
toimikaudeksi 2015-2018
12. Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi
2015-2018
13. Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali
toimikaudeksi 2015-2018
14. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä
henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2015-2016
15. Savonlinnan sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön vahvistaminen
16. Sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen vaali sekä heidän
henkilökohtaisten varajäsentensä vaali toimikaudeksi 2015-2018
17. Suntion viran lakkauttaminen
18. Savonlinnan III seurakuntapastorin viran lakkauttaminen
19. Aloite kokouspalkkioiden tarkastuksesta
20. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta
21. Ilmoitusasiat
22. Valitusosoitus
23. Kokouksen päättäminen
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinna-Säämingin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 28.1.-28.2.2015.
Savonlinnassa 19. päivänä tammikuuta 2015
Toivo Loikkanen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA 1/2015

Tiistaina 27. tammikuuta 2015 kello 18.00 – 20.20
Seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17

1 §.
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus,
jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Valtuutetuista iältään vanhin on Sakari Vänttinen. Hänen ollessaan estynyt saapumasta
kirkkovaltuuston kokoukseen seuraavaksi vanhin valtuutettu on Arja Saarikoski.
Kokous aloitettiin vs. kirkkoherra Toivo Loikkasen pitämällä alkuhartaudella,
jonka jälkeen läsnä olevista iältään vanhin valtuutettu Arja Saarikoski
puheenjohtajana avasi kokouksen.
Kokouksen avauksen jälkeen hyväksyttiin esteellisten valtuutettujen esteiden
syyt ja kutsuttiin varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 33 valtuutettua tai valtuutetun
varajäsentä 33 valtuutetusta,

2 §.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä kirkkoneuvoston
puheenjohtaja Toivo Loikkanen. 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 20. päivästä tammikuuta 2015 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille
kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti, 20. päivänä tammikuuta 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.

3 §.
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. Lisäasiana päätettiin
käsitellä §:ssä 20 suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta. Ko. § käsitellään heti sen
jälkeen kun kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

4 §.
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 Touko Ahokas ja Yrjö Eeva.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen tiistaina
27. päivänä tammikuuta 2015.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja
seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa
ajalla 28.01.2015-28.02.2015.

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Touko Ahokkaan ja valtuutettu Yrjö Eevan.
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 20. päivänä tammikuuta
2015 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 28.01.2015-28.02.2015.

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Touko Ahokkaan ja valtuutettu
Yrjö Eevan.
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 20.
päivänä tammikuuta 2015 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 28.01.2015-28.02.2015.

5 §.
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
KJ 8:2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa valita
keskuudestaan puheenjohtaja. Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti
toisin päätä.
Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan
vaalin.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä Sari Behm.

________/________

6. §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
KJ 8:2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä
kokouksessa valita keskuudestaan varapuheenjohtaja.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto yksimielisesti vaalista toisin päätä.
Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy johtamaan puhetta sen
jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy johtamaan puhetta sen jälkeen kun
varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä Rauni Liukko.
Sari Behm kiitti valtuutettuja luottamuksesta ja ryhtyi johtamaan kokousta.
Rauni Liukko kiitti valtuutettuja luottamuksesta.

7. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
KL 10:2,2-3 §:n mukaan kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.
Kirkkoneuvostoonkuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajajana kun kirkkoherra on estynyt tai esteellinen; sekä
muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua
siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään
kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden tammikuussa.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.

________/________

Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2015 - 2016.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2015 – 2016.
Kirkkovaltuusto:
Toimitetussa vaalissa, joka suoritettiin yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä,
valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2015-2016 Merja
Immonen. Merja Immonen kiitti valtuutettuja luottamuksesta.

8 §.
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015 – 2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
KL 10:2 kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.
Kirkkolain (KL 25:10a) mukaan kirkollisen toimielimen jäsenistä 40 % tulee olla eri sukupuolta.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Vaali toimitetaan enemmistövaalina.
Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin
toimikaudeksi 2015-2016.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2015 – 2016.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä Touko Ahokas, Martti Konsti, Tapani Hannonen, Olli-Pekka
Kristiansson, Tuula Rasimus, Arja Saarikoski, Aune Malinen, Outi Kurttila, Anne
Käyhkö, Sirkka Rautiainen ja Tero Mikkonen.

9. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

________/________

Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin toimikaudeksi 2015-2016.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin
toimikaudeksi 2015 – 2016.
Kirkkovaltuusto:
Toimitetussa vaalissa, joka suoritettiin yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä, valittiin
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudeksi
2015-2016 Niina-Kaisa Tuorila.

10. §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin toimikaudeksi 2015-2016.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi
2015 – 2016.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä (varsinaisen jäsenen nimi sulkeissa)
Riitta Parttimaa-Redsven ( Touko Ahokas)
Poku Sihvonen (Martti Konsti)
Markus Hakulinen (Tapani Hannonen)
Sampsa Kokko (Olli-Pekka Kristiansson)
Riina Heinonen (Tuula Rasimus)
Marja Sisko Nousiainen (Arja Saarikoski)
Pirjo Jäntti (Aune Malinen)
Arvo Kupiainen ( Outi Kurttila)
Päivi Matilainen (Anne Käyhkö)
Jarmo Luostarinen (Sirkka Rautiainen)
Olli Loikkanen (Tero Mikkonen)

________/________

11. §
ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015 – 2018
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.

Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Enonkosken kappeli-seurakunnan
kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2015 - 2018.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2015 – 2018.
Kirkkovaltuusto:
Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvostoon valittiin yksimielisesti
ilman umpilippuäänestystä (henkilökohtaisen varajäsenen nimi sulkeissa)
Riitta Parttimaa-Redsven (Mika Laurio)
Kati Laukkanen (Marja-Liisa Karvinen)
Aki Muhonen (Tauno Mustonen)
Touko Ahokas (Matti Pesonen)
Heikki Kylliäinen (Kaija Korppi)
Sanna Ratia (Aulikki Perämäki)
12. §

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015 – 2018
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä
kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla
vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kerimäen kappeli-seurakunnan
kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2015 - 2018.

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2015 - 2018.
Kirkkovaltuusto:
Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvostoon valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä (varajäsenen nimi sulkeissa)
Merja Immonen (Anna Lätti)
Päivi Matilainen (Paula Pulkkinen)
Marja Sisko Nousiainen (Päivi Manninen)
Yrjö Eeva (Osmo Asikainen)
Poku Sihvonen (Juha Karhu)
Iikka Muhonen (Vesa Sairanen)
Tapani Hannonen (Osmo Hakulinen)
Riitta Malinen (Teija Litmanen)

13. §
PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015 – 2018
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan
alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Punkaharjun kappeli-seurakunnan
kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2015 - 2018.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2015 – 2018.
Kirkkovaltuusto:
Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvostoon valittiin yksimielisesti
ilman umpilippuäänestystä (varajäsenen nimi sulkeissa)
Outi Kurttila (Ari Silvennoinen)
Arvo Kupiainen (Mikko Jantunen)
Aune Tuunanen ( Leena Mikkonen)
Jussi Silvonen (Maarit Tirronen)
Jouko Paajanen (Maarit Tynkkynen)
Riina Heinonen (Pauli Otranen)
Aate Laukkanen (Anitta Turkulainen)
Ulla Pernu (Timo Pulkkinen)
________/________

14. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN
JA MUIDEN JÄSENTEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA
VUOSIKSI 2015 – 2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta,
johon kuuluu
neljä seurakunnan ja kaksi Savonlinnan kaupungin edustajaa sekä muiden sopimuskuntien edustaja.
Neuvottelukeskuksen johtokunnan johtosäännön 3 §:n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kahdeksi vuodeksi kerrallaan johtokunnan puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Kn puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kolmen muun jäsenen vaalin sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kolmen muun jäsenen vaalin sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Kirkkovaltuusto:
1) Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä Jaana Paju.
2) Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti
ilman umpilippuäänestystä Antti Vainio, Marja Neittaanmäki ja Pirjo Jäntti.
3) Puheenjohtaja Jaana Pajun varajäseneksi valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä Leena Paintola, Antti Vainion varajäseneksi Tero Mikkonen,
Marja Neittaanmäen varajäseneksi Kari Herttuainen ja Pirjo Jäntin varajäseneksi
Sirkka Rautiainen.

15. §
SAVONLINNAN SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN
VAHVISTAMINEN – Liite no 1
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 29.4.2014 kokouksessaan:
Valmistelu: kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
Johtosäännön uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi seurakuntaliitosten myötä.
Ne vaikuttavat johtokunnan kokoonpanoon ja kustannusten jakoon. Myös sairaalapastorin
tehtäväalueeseen kuuluvat paikat ovat jonkin verran muuttuneet.
Sairaalapastori on valmistellut uuden johtosäännön ja johtokunta esittää sen kirkko-

________/________

neuvostolle, joka pyytää lausunnot yhteistyöseurakunnilta.
Johtosäännön muutokset vahvistaa Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto
yhteistyöseurakuntia kuultuaan.
Kn: puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sairaalasielunhoidon johtosäännön ja
pyytää siitä lausunnot yhteistyöseurakunnilta, jonka jälkeen se esitetään kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.
Kn:n päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön ja päätti
pyytää siitä lausunnot yhteistyöseurakunnilta, jonka jälkeen se esitetään kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.
Lausuntopyynnöt lähetettiin 6.5.2014.
Sulkavan, Rantasalmen ja Parikkalan kirkkoneuvostot ovat hyväksyneet uusitun johtosäännön.
Joroisten ja Kiteen seurakunnissa asia on menossa käsittelyyn.
Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteenä olevan sairaalasielunhoidon
johtokunnan johtosäännön, edellyttäen, että Joroisten ja Kiteen seurakunnat sen myös hyväksyvät.
Kn:n Käsittely:
Kiteeltä on puhelimitse saatu tänään tieto, että kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt
uusitun johtosäännön.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteenä olevan sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön
edellyttäen, että Joroisten seurakunta sen myös hyväksyy.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto vahvisti liitteenä olevan sairaalasielunhoidon johtokunnan
johtosäännön edellyttäen, että Joroisten seurakunta sen myös hyväksyy.

16 §.
SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN
JÄSENEN VAALI SEKÄ HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTENSÄ VAALI
TOIMIKAUDEKSI 2015 - 2018
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikautensa ensimmäisen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kaksi muuta henkilöä, sekä
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan tulee olla seurakunnan viranhaltija. Puheenjohtaja
toimii sairaalapastorin lähiesimiehenä.

________/________

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa
1) sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kahden (2) muun jäsenen vaalin
3) johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaalin
Kn:n esitys:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
1) sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kahden (2) muun jäsenen vaalin
3) johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaalin
Kirkkovaltuusto:
1) Sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra (vs.
kirkkoherra Toivo Loikkanen)
2) Johtokunnan jäseniksi valittiin Rauni Liukko ja Outi Kurttila
3) Puheenjohtajan varajäseneksi valittiin Jaana Paju , Rauni Liukon varajäseneksi
Tuula Rasimus ja Outi Kurttilan varajäseneksi Marja Sisko Nousiainen.

17 §.
SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkovaltuuston vahvistamassa henkilöstöstrategiassa on päätetty toteuttavaksi vuonna 2014
vapautuneen Tuomiokirkon suntion viran lakkauttaminen. Virka on tällä hetkellä täyttämättä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Tuomiokirkon suntion viran päättymään
31.12.2014.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto lakkauttaa Tuomiokirkon suntion viran päättymään 31.12.2014.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto lakkautti Tuomiokirkon suntion viran päättymään 31.12.2014.

18 §.
SAVONLINNAN III SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Savonlinnan III seurakuntapastorin virka on ollut täyttämättä. Kirkkovaltuuston vahvistaman
henkilöstöstrategian mukaisesti kyseinen virka lakkautetaan.

________/________

Kn:n puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Savonlinnan III seurakuntapastorin
viran 1.1.2015 lukien.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto lakkauttaa Savonlinnan III seurakuntapastorin viran 1.1.2015 lukien.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto lakkautti Savonlinnan III seurakuntapastorin viran 1.1.2015 lukien.

19 §.
ALOITE KOKOUSPALKKIOIDEN TARKASTUKSESTA – liite 2
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen
Valtuutettu Ossi Kosonen on jättänyt 15.1.2015 päivätyn esityksen seurakunnan kokouspalkkioiden
korottamisesta. Perusteluna esitykselle pidetään sitä, että Savonlinnan seurakunnan kokouspalkkiot
ovat jääneet jälkeen isojen seurakuntien kokouspalkkioista. Kososen esitys kokouspalkkion
suuruudeksi on 50 euroa/kokous.
Tässä verkosta löydetyt hinnat muutamasta isommasta seurakunnasta:
Mikkeli
31,58 euroa
Rauma
60 euroa
Raisio
60 euroa
Lappeenranta
35 euroa
Seurakunnalle on laadittu kokouspalkkiosääntö, jonka mukaan palkkiot on maksettu. Jos aloite
hyväksytään, tulee tämä palkkiosääntö päivittää.
Hyvänä perusteluna korotukselle voidaan pitää myös sitä, että valtuutettujen vastuu päätöksenteosta
vaikeutuu vaikean taloustilanteen vuoksi. Asioihin pitää perehtyä tarkemmin kuin aikaisemmin.
Talousjohtaja valmisteli aloitteen pohjalta uudistetun kokouspalkkiosäännön, jonka tärkeimmät
kohdat ovat seuraavat:
Kirkkovaltuusto
50 €/kokous
Kirkkoneuvosto
50 €/kokous
Savonlinnan seurakunnan perheasiain neuvottelu50€/kokous
keskuksen johtokunta
Savonlinna seurakunnan sairaalasielunhoidon
50 €/kokous
johtokunta
Kappelineuvosto
50 €/kokous
Piirineuvosto
50 €/kokous
Vaalilautakunta
50 €/kokous
- ennakkoäänestys, vaalitoimitus: enintään 6 tuntia 50 €
yli 6 tuntia 70 €
Palkkiosäännön 2:4 §:n mukaiset vuosipalkkiot
Kirkkovaltuuston

pj. 1200 €

________/________

Kirkkovaltuuston
Kirkkoneuvoston
Palkkiosäännön 4 §:n mukainen kokouspalkkio

varapj. 500 €
varapj. 1200 €
50 €/kokous

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta kokouspalkkiota korotetaan 50 %.
Talousjohtajan esitys:
Talousjohtaja esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy uudistetun kokouspalkkiosäännön
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy uudistetun kokouspalkkiosäännön.
Kirkkovaltuusto:
Yrjö Eeva esitti että kokouspalkkion suuruus säilytetään viimevuotisella tasolla
30 eurona, muuten kokouspalkkiosääntö hyväksytään esitetyn kaltaisena.
Iikka Muhonen kannatti Yrjö Eevan esitystä.
Arja Saarikoski esitti että asia laitetaan uudelleen valmisteltavaksi, jota Pirjo
Jäntti kannatti.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 12 §:n mukaan jos keskustelun kuluessa
tehdään ehdotus asian pöydällepanosta tai asia ehdotetaan palautettavaksi uutta
valmistelua varten tai tehdään joku muu ehdotus, jonka hyväksyminen
keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn ja tätä ehdotusta on kannatettu, on
seuraavien puhujien puheenjohtajan kehotuksesta kohdistettava lausuntonsa
tähän ehdotukseen ja päätös siitä on tehtävä ennen kuin enempää keskustelua
itse asiasta sallitaan. Jos tällainen ehdotus hyväksytään, puheenjohtajan tulee
keskeyttää asian asiallinen käsittely. Jos ehdotus hylätään, käsittely jatkuu.
Puheenjohtaja totesi että asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on
äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne jotka kannattavat asian
käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat asian palauttamista
uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestys toteutetaan
nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä, 28 ei ääntä
kahden äänestäessä tyhjää.
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi.

20 §.
SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18. § mukaan: ”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa
keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan
kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

________/________

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on
päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.”
KJ 8:6

Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi,
ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.

KJ 8:5,3

Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen
korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka
sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Koska asiassa kirkkoneuvostolla ei ole valmisteltavaa, vaan suhteellisen vaalilautakunnan valinta
kuuluu kirkkovaltuustolle sen työjärjestyksen mukaan, niin valtuusto voi ottaa pykälän
käsiteltäväkseen.
Tasa-arvon toteutumisen kannalta yhden jäsenen on oltava toista sukupuolta.
Esitys:
Kirkkovaltuusto suorittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan kolmen varsinaisen jäsenen
valinnan ja heidän varajäsentensä valinnan.
Kirkkovaltuusto:
Suhteellisten vaalien suorittamista varten asetettuun vaalilautakuntaan valittiin
Niina-Kaisa Tuorila, Olli Loikkanen, Poku Sihvonen sekä henkilökohtaisiksi
varajäseniksi Poku Sihvoselle Tero Mikkonen, Olli Loikkaselle Arvo Kupiainen, NiinaKaisa Tuorilalle Arja Saarikoski.

21 §.
ILMOITUSASIAT
Merkitään tiedoksi
1)
Uuden kirkkoneuvoston ensimmäinen kokous 17.2.2015
2)
Luottamushenkilöpuheenjohtajien koulutus Mikkelissä 14.2.2014 Lisätietoja Toivo
Loikkaselta.
3)
Kirkkovaltuuston seminaari-ilta 19.5.2015
4)
Kirkkovaltuuston kokouksia 28.4.2015 kello 18.00 ja tarvittaessa 23.6.2014 kello 18.00,
13.10.2014 kello 18.00 ja 15.12.2015 kello 18.00
5)
Tuomiokirkon nettistriimaus toiminnassa 25.1.2015 alkaen
6)
Kirkkoväärteiksi ja messuryhmiin tarvitaan uusia jäseniä.

22 §.
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.

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

23 §.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20

Puheenjohtajat
Arja Saarikoski
1§-6§

Sari Behm
7 § - 23 §

Pöytäkirjanpitäjä
Merja Levänen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty .
Savonlinnassa 27. päivänä tammikuuta 2015

Touko Ahokas

Yrjö Eeva

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
28.1.-28..2.2015.

Todistaa;
Savonlinnassa 01. päivänä maaliskuuta 2015

Merja Levänen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

Savonlinnan seurakunta
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
27.1.2015

Pykälä
22 §.

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 1-4 §, 21-23§

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 5 §- 20 §

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 5 § -20 §

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, pykälä 51

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:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514

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.

________/________

