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92. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

93. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista
jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §/2014.)
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille,
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle postin
välityksellä 5. päivänä toukokuuta 2015.
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 12
jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

94. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä
104. § Kongonsaaren tontti nro 5 myynti
105. § Kangas-tilan metsätien parannus

95. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa
ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat
Arja Saarikoski ja Touko Ahokas.
Tark. ______ /______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 18. toukokuuta 2015.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki
seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain- tai järjestyksen mukaan ole
pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksenhakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ajalla 19.5. – 2.6.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 13. toukokuuta 2015.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Saarikoski ja Touko
Ahokas.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 19.5. –
2.6.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 13. toukokuuta 2015.

96. §
KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 5.7. – 31.12.2015 - liite 1
Valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista.
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista (KL 2:8). Kirkkoherra ja kappelineuvostot ovat
laatineet ehdotuksen kolehtisuunnitelmaksi ajalle 5.7. – 31.12.2015.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 5.7. – 31.12.2015.
Käsittely:
Savonrannan piirineuvosto on kokoontunut esityslistan lähettämisen jälkeen ja
tehnyt viisi kolehtiesitystä kerättäväksi Savonrannan kirkossa.
Puheenjohtaja esitti, että kolehtisuunnitelmaan lisätään 19.7., 16.8., 13.9., 8.11. ja
24.12. piirineuvoston esittämät kolehdit Savonrannalla kannettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan kolehtisuunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
5.7. – 31.12.2015 lisättynä viidellä Savonrannan kolehdilla.

97. §
KANTTORI ESA PYÖRIÄN IRTISANOUTUMINEN
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kanttori Esa Pyöriä on 15.4.2015 pyytänyt eroa Savonlinnan seurakunnan
II kanttorin virasta 1.9.2015 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.
Tark. ______ /______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Esa Pyöriälle eron Savonlinnan seurakunnan II
kanttorin virasta 1.9.2015 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Esa Pyöriälle eron Savonlinnan
seurakunnan II kanttorin virasta 1.9.2015 alkaen eläkkeelle
siirtymistä varten.

98. §
KIRKKOMUUSIKKO MAIJA KESKISEN IRTISANOUTUMINEN
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkkomuusikko Maija Keskinen on 30.4.2015 pyytänyt eroa Savonlinnan
seurakunnan kirkkomuusikon virasta 26.7.2015 alkaen siirtyäkseen
muihin tehtäviin.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Maija Keskiselle eron Savonlinnan seurakunnan
kirkkomuusikon virasta 26.7.2015.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Maija Keskiselle eron Savonlinnan
seurakunnan kirkkomuusikon virasta 26.7.2015 alkaen.

99. §
SAVONLINNAN II KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kanttori Esa Pyöriä jää Savonlinnan seurakunnan II kanttorin virasta eläkkeelle
1.9.2015 alkaen. Henkilöstöstrategiassa on linjattu, että kyseinen virka täytetään.
Asiaan liittyen on käyty myös keskusteluja viran tilapäisestä täyttämisestä, johon ei
kuitenkaan ole hallinnollisesti selkeitä perusteita. Pääsääntö on, että virka täytetään
vakinaisesti.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Savonlinnan seurakunnan II kanttorin virka täytetään ja
julistaa viran (B-kanttorin virka) haettavaksi. Hakuaika alkaa 20.5.2015 ja päättyy
3.6.2015.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Savonlinnan seurakunnan II kanttorin
virka täytetään ja julistaa B-kanttorin viran haettavaksi ajalla
20.5. – 3.6.2015.

100. §
ENONKOSKEN KIRKKOMUUSIKIN VIRAN TÄYTTÄMINEN JA VIRAN
MUUTTAMINEN KANTTORIN VIRAKSI
Valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kirkkomuusikko Maija Keskiselle (Enonkosken kirkkomuusikko) myönnettiin ero
virasta 26.7.2015 alkaen muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Virkaan ja seurakunnan
kanttoreiden ryhmään tarvitaan työntekijä. Asiaa ei ole käsitelty henkilöstöstrategiassa
erikseen, koska viranhaltijan virasta eroamista ei ole ollut tiedossa.

Tark. ______ /______

Henkilöstöstrategiassa on linjaus, että kukin vapautuva tehtävä ja virka arvioidaan
tapauskohtaisesti.
Johtava kanttori Minna Raassina on ehdottanut, että Enonkosken kirkkomuusikon
virka tulisi muuttaa B-kanttorin viraksi, jolloin kukin kanttori pystyy ammatillisesti
hoitamaan samanlaisia tehtäviä tarvittaessa seurakunnan eri alueilla.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Enonkosken kirkkomuusikon virka
lakkautetaan ja että sen tilalle perustetaan B-kanttorin virka 1.8.2015 alkaen.
Kirkkoneuvosto julistaa viran haettavaksi sen jälkeen, kun viran perustamispäätös on
saanut lainvoiman.
Käsittely:
Enonkosken kappeliseurakunnan työntekijät ovat lähettäneet vetoomuksen sijaisena
toimivan Mika Siekkisen työn jatkumisen puolesta. Vetoomus sekä kirkkomuusikon
viran muuttaminen kanttorin viraksi herättivät vilkasta keskustelua puolesta ja
vastaan.
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi. Enonkosken kappelineuvostokin ennättää näin ottaa kantaa
esitettyyn viran muutokseen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

101. §
LISÄMÄÄRÄRAHA PIKKUKIRKON URKUJEN SIIRTOON
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, puh. 044 7768024
Asia palautettiin uuteen valmisteluun kirkkoneuvoston kokouksessa 2/2015.
Tarjoukset Pikkukirkon urkujen siirrosta on kysytty neljältä
urkurakentemolta/huoltoyritykseltä. Näistä kaksi jätti tarjouksen. Halvemmassa
vaihtoehdossa seurakunnan työn osuus olisi ollut merkittävä ja vaikeasti
toteutettavissa. mm. Siirtolaatikoiden tekeminen, siirto ja kantaja olisivat seurakunnan
puolelta.
Pikkukirkon urkujen hinnan arvioidaan olevan noin 100.000 euroa.
Savonlinnan Pikkukirkon myynnistä on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
jossa ennakkotiedon mukaan asia käsitellään loppuun tammikuun 2016 aikana.
Kauppahintaan eivät kuuluneet urut. Urut on suunniteltu siirrettäväksi Pääskylahden
kappeliin.
Kappelin urut joko myytäisiin tai vaihtoehtoisesti siirrettäisiin harjoitusuruiksi
Savonlinnan Seurakuntakeskukselle.
Seurakunnan musiikkityön viranhaltijat ovat pyytäneet urkujen siirrosta tarjouksen,
joka lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille tämän esityslistan liitteenä. Parhaimman
tarjouksen jättäjänä on Sotkamon Urkurakentajat Oy.
Tarjouksen mukaan Pikkukirkon urkujen siirto Pääskylahteen on 14.500 euroa, sis. alv
24 %. Pääskylahden urkujen siirto on 6.500 euroa. Jos kummatkin työt tehdään yhtä
aikaa, alennusta saadaan 1.000 euroa.

Tark. ______ /______

Tarkoitus oli rahoittaa urkujen siirto Pikkukirkon myynnistä saaduilla varoilla. Siirto
olisi kuitenkin helpompi suorittaa kesäaikaan, joten siirrosta aiheutuva kulu tulisi nyt
kuluvalle vuodelle ja Pikkukirkon myyntitulo seuraavalle vuodelle.
Reino Halonen on tehnyt Pääskylahden kappelin uruista 300 euron tarjouksen.
Tarjouksen mukaan seurakunnalle ei tule näistä uruista siirtokustannuksia.
Talousjohtajan esitys:
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 14.500 euron lisämäärärahaa
Pikkukirkon urkujen siirtoon Pääskylahden kappeliin.
2) Pääskylahden kirkon urut myydään 300 eurolla Reino Haloselle
Käsittely:
Talousjohtaja kertoi, että kanttorit ovat viestittäneet toiveenaan, ettei Pääskylahden
urkuja myydä. Talousjohtaja ei kuitenkaan muuttanut esitystään.
Aune Malinen esitti, ettei urkuja myydä. Hänen esitystään ei kannatettu.
Päätös:

1) Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle 14.500 euron
lisämäärärahaa Pikkukirkon urkujen siirtoon Pääskylahden
kappeliin.
2) Pääskylahden kirkon urut myydään 300 eurolla Reino Haloselle.

102. §
LAPSITYÖNOHJAAJA EEVA TUHKASEN PALKAN TARKISTAMINEN
Valmistelija talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Lapsityönohjaaja Raili Ruotsalaiselle on myönnetty vuorotteluvapaata ajalle
25.5.2015 – 18.5.2016. Vuorotteluvapaan sijaiseksi on palkattu toimistosihteeri
kirkkoherranvirastoon ja kirkkoneuvosto on päättänyt, että vapaan aikana
kokeillaan yhden lapsityönohjaajan mallia henkilöstöstrategian mukaisesti.
Järjestely muuttaa viranhaltijan tehtävänkuvausta ja vaatii lapsityönohjaajan
palkkauksen tarkistamista.
Esitys valmistellaan paikallisneuvottelussa.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Palkka-asiamies Kari Virtanen ja pääluottamusmies Seija Puustinen ovat käyneet
paikallisneuvottelun, jossa he päätyivät yksimieliseen esitykseen lapsityönohjaaja
Eeva Tuhkasen palkkauksen tarkistamisesta tehtävänkuvausta vastaavaksi.
Raili Ruotsalainen on jäänyt jo huhtikuulla vuosilomalle.
Talousjohtajan esitys:
Lapsityönohjaaja Eeva Tuhkasen palkkaus on ajalla 1.5.2015 – 18.5.2016 vaativuusryhmän 503 mukaan, peruspalkka 2.525,52 euroa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti korottaa lapsityönohjaaja Eeva Tuhkasen
palkkauksen vaativuusryhmään 503, peruspalkka 2.525,52 euroon
ajalle 1.5.2015 – 18.5.2016.

Tark. ______ /______

103. §
KUNNIAMERKKIEN ANOMINEN
Seurakunta voi kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeiden mukaisesti anoa
kunniamerkkejä ansioituneille työntekijöille. Kunniamerkkiesitykset tulee tehdä
toukokuun aikana.
Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Puheenjohtaja esitti, että johtava nuorisotyönohjaaja Heikki Sorjoselle haetaan
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalia kultaristein. Keskusteluun nostettiin
myös kanttori Esa Pyöriä ja nuorisotyönohjaaja Ulla-Riitta Kautonen, jotka
puheenjohtaja lisäsi esitykseensä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti hakea Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitalia kultaristein
1. johtava nuorisotyönohjaaja Heikki Sorjoselle
2. kanttori Esa Pyöriälle
3. nuorisotyönohjaaja Ulla-Riitta Kautoselle

104. §
KONGONSAAREN TONTTI NRO 5 MYYNTI
- liite
Valmistelija talousjohtaja Kari Virtanen p. 044 7768024
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 8.2.2014 pykälässä 8 hyväksynyt Savonlinnan
seurakunnan kiinteistöstrategian. Kiinteistöstrategiassa esitettiin mm. Kongonsaaren
lomarakennuspaikkojen myyntiä vuodelle 2014. Vuoden 2014 aikana saatiin kuudesta
tontista myytyä 3 ja myyntiä jatketaan vuoden 2015 aikana. Tontit ovat Pekkala 740536-1-8 ja Hirvikangas 740-536-3-29 tiloilla.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti kokouksessaan 29.4.2014:
83. §
KONGONSAAREN TONTTIEN HINTOJEN MÄÄRITTELY –liitteet 2 kpl
Kirkkovaltuusto hyväksyi viime kokouksessaan Savonlinnan seurakunnan
kiinteistöstrategian. Yksi kohta strategiassa oli Kongonsaaren 8 lomarakennuspaikan
myynti. Kahdelle näistä tonteista haetaan kaavamuutoksella siirtoa paremmin
rakennettavaan kohtaan ja niiden osalta myynti siirtyy vuoteen 2015.
Kongonsaaren kuusi lomarakennuspaikkaa myydään virkamiestyönä. Ilmoitukset
tonteista laitetaan ETUOVI.COM nettisivustolle.
Tontit on merkitty maastoon ja tonteille on tilattu sähköliittymät.
Myyntiä varten tontit tulee hinnoitella. Talousjohtaja on pyytänyt tonteista hintaarviota LKV Hannu Naukkariselta ja MHY Itä-Savon toiminnanjohtaja LKV Harri
Huupposelta.

Tark. ______ /______

Hinta-arviot tonteittain:

Tontti 1
Tontti 2
Tontti 3
Tontti 4
Tontti 5
Tontti 6

Huupponen
55.000
60.000
60.000
60.000
65.000
65.000

Naukkarinen
55-65.000
60-70.000
60-70.000
60-70.000
65-75.000
65-75.000

Tonttiin 5 sisällytetään sen edessä oleva pieni saari.
Pakarsaari (noin 1,5 ha) tonttien 2-4 edessä voisi kiinnostaa tonttien ostajia sen takia,
ettei saareen pääsisi ulkopuolisia häiritsemään mökkiläisiä.
Talousjohtajan esitys:
Tontit laitetaan myyntiin seuraavin hinnoin:
Tontti 1
60.000
Tontti 2
65.000
Tontti 3
65.000
Tontti 4
65.000
Tontti 5
70.000
Tontti 6
70.000
Tonteista voi myös jättää tarjouksen. Jokaisen tarjouksen kirkkoneuvosto käsittelee
erikseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto vahvisti myyntihinnat Kongonsaaren tonteille 1 – 6.
Pakarsaarta ei laiteta myyntiin.

Tontit laitettiin ETUOVI.COM nettisivustolle myyntiin ja nyt tontista numero 5 on
maksanut 4 % varausmaksun Isto Jordan.
Tonttimyynneissä asian esittelee kirkkovaltuustolle kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston
esityksestä kirkkovaltuusto tekee päätöksen. Päätös alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
tulee antaa myynnistä lausunto kirkkohallituksen virastokollegiolle, joka viimeisenä
vahvistaa myynnin.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että Savonlinnan seurakunta
myy Isto ja Kirsi Jordanille noin 1,2 ha määräalan tilasta Pekkala (740-536-1-8)
hintaan 70.000 euroa. Määräalaan kuuluu myös tontin edessä oleva Jänissaari.
Määräalasta muodostuu Pihlajaveden osayleiskaavan mukainen tontti, joka on
merkitty liitekarttaan.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

Tark. ______ /______

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää,
että Savonlinnan seurakunta myy Isto ja Kirsi Jordanille noin 1,2 ha
määräalantilasta Pekkala (740-536-1-8) hintaan 70.000 euroa.
Määräalaan kuuluu myös tontin edessä oleva Jänissaari.
Määräalasta muodostuu Pihlajaveden osayleiskaavan mukainen
tontti, joka on merkitty liitekarttaan.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

105. §
KANGAS –TILAN METSÄTIEN PARANNUS
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Metsätalouden talousarvion yhteydessä ei metsäteiden parantamiselle ole varattuna
rahoja. Kaikki teiden parannukset katsotaan tapauskohtaisesti.
Metsänhoitoyhdistykseltä on tullut esitys Kangas –tilan metsätien parannuksesta.
Tien varteen on suunniteltu myytäväksi leimikko ja sen teon yhteydessä tien
kunnostaminen on tullut ajankohtaiseksi. Pelkästään avohakkuita on leimikkoon
kyseisen tien vaikutuspiiriin tulossa nyt yli 4 ha eli noin 1300 m3. Lisäksi tien
kunnostus tulee palvelemaan tulevia hakkuu- ja hoitotöitä kyseisellä metsätilalla. Tällä
hetkellä varsinkaan kesäaikaista puutavara-autoliikennettä kyseinen tie ei tule
metsänhoitoyhdistyksen mukaan kestämään, sillä tien runko on osin painunut ja kiviä
on noussut näkyviin tien rungosta. Lisäksi tiellä ei tällä hetkellä juurikaan ole
pintamateriaalia.
Tien kunnostuksessa tien runko muotoiltaisiin uudelleen sekä tien raviojat
aukaistaisiin kaivinkonetyönä. Lisäksi tarvittaessa korjataan huonokuntoiset
rumpuputket. Tärkein toimenpide tien rungon korjauksen ohella on murskeen ajo tien
pintaan, jotta tie kestäisi raskasta rekkaliikennettä. Näillä toimilla parannettaisiin siis
tien kuivatusta sekä kantavuutta sekä vähennetään tulevien vuosien ongelmia tiellä.
Kunnostettavan tien pituus on noin 1620 metriä.
Tien kunnostuksessa Savonlinnan seurakunnan kustannusosuus olisi ennalta arvioiden
noin 15500 euroa+alv. Suurin kustannuserä tien kunnostuksessa on tielle ajettava
murske, jota ennalta arvioiden tarvittaisiin noin 600 m3 eli noin 950 tonnia.
Esimerkiksi murskeen toimittamisen osalta Metsänhoitoyhdistys tulee pyytämään alan
toimijoilta tarjoukset. Lisäksi suunnitelmana luonnollisesti on, että tien alkupään muut
maanomistajat osallistuvat omalta osaltaan tien korjaamisen kustannuksiin. Asiasta
sovitaan heidän kanssaan, mikäli Savonlinnan seurakunta hyväksyy hankkeen.
Minulta voi kysyä lisätietoja tiehankkeesta. Metsäasiantuntijamme Katri Mononen
tietää paremmin tien vaikutuspiiriin tulevista hakkuista.
Kangas tilalle on budjetoitu hakkuita vuodelle 2015 noin 100.000 euroa tuloja. Mhy:n
mukaan jo ensimmäisessä hakkuussa metsäautotiehen laitetut varat saadaan takaisin,
kun tila saadaan kesäkorjuukelpoiseksi Tällöin puun hinta nousee ja saadaan useampia
tarjouksia.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn tien parannusprojektin. Samalla kirkkoneuvosto
edellyttää, että Mhy esittää seuraavaan kokoukseen laskelman tien parannuksen
kannattavuudesta.
Tark. ______ /______

Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

106. §
MUUT ASIAT
- Vs. kirkkoherra kertoi, että seurakunnalle on tarjottu Maija-Liisa Kutvosen
huovutustyötä sijoitettavaksi tiloihimme lahjoituksena. Voidaan ottaa vastaan.
- Muistutettiin Kouvolan Kirkkopäivistä, siellä ohjelmaa erikseen luottamushenkilöille.
- Onko mahdollista saada hautausmaille opasteita ja karttoja hautapaikoista?
Tutkitaan asiaa.
- Martti Konsti kertoi terveisiä sähköyhtiöiden vuosikokouksista.
- Seijalle voi ilmoittautua, jos haluaa osallistua oopperajumalanpalveluksen
toteuttamiseen avustajana. Tuula Rasimus ja Arja Saarikoski lupautuivat.

107. §
ILMOITUSASIAT
- papiston vapaa-aikasuunnitelmat kesäkaudelle 2015 – esityslistan liite 1
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirjat 2 ja 3/2015 – esityslistan liite 2
- Tuomiokapituli on anomuksen mukaan keskeyttänyt pastori Tero Tynin
hoitovapaata varten myönnetyn virkavapaan päättymään 17.5.2015
- Kirkkovaltuuston seminaari- ilta on 19.5., aineistoa postitetaan huomenna ja
valtuuston kokous 23.6.15
- Kirkkoneuvoston kokoukset 16.6. ja 18.8.
108. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.
109. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.22.

Tark. ______ /______

