SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään KERIMÄEN PÄÄKANNASSA,
Pääkannantie 35, 58200 KERIMÄKI, tiistaina 23. kesäkuuta 2015 kello 18.00.
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Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Lisämääräraha Pikkukirkon urkujen siirtoon
Kongonsaaren tontti nro 5 myynti
Seurakuntaliitokseen liittyvät virka- ja työntekijäjärjestelyt
Lisämääräraha hautaustoimen uudelleen organisoimiseksi, kaluston hankintaan
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirastossa,
Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 25.6.-25.7.2015.
Savonlinnassa 16. päivänä kesäkuuta 2015

Rauni Liukko
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA 3/2015

Tiistaina 23. kesäkuuta 2015 kello 18.00 – 19.30
Kerimäen pääkanta, Pääkannantie 35, 58200 KERIMÄKI
Kerimäen ison kirkon esittely klo 17.00 (käynti talvikirkon ovesta)
Saunomismahdollisuus kokouksen jälkeen Pääkannassa(saunavarusteet mukaan)

40 §.
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka
jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kokous aloitettiin varapuheenjohtaja Rauni Liukon pitämällä alkuhartaudella,
jonka jälkeen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kokouksen puheenjohtajana
avasi kokouksen.
Kokouksen avauksen jälkeen hyväksyttiin esteellisten valtuutettujen esteiden syyt
ja kutsuttiin varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 26 valtuutettua tai valtuutetun
varajäsentä 33 valtuutetusta,
41 §.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Rauni Liukko. 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 16. päivästä kesäkuuta 2015 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille
kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti, 16. päivänä kesäkuuta 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.

42 §.
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.
Kirkkoherra ilmoitti kertovansa ilmoitusasioissa tiedossa olevista työntekijöiden
rekrytoinneista. Iikka Muhonen ilmoitti muissa asioissa kyselevänsä yhtä asiaa.

43 §.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan-tarkastajaa
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 Riina Heinonen ja Merja Immonen.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen tiistaina
23. päivänä kesäkuuta 2015.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja
seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu
pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla
25.06.2015-25.7.2015.

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Riina Heinosen ja valtuutettu Merja Immosen.
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 16. päivänä kesäkuuta
2015 sekä

________/________

3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 25.6.2015-25.07.2015.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Riina Heinosen ja valtuutettu Merja
Immosen. Pöytäkirja tarkastetaan Savonlinnan seurakunnan taloustoimistossa
keskiviikkona 24.6.2015
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkko-herranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 16. päivänä
kesäkuuta 2015 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 25.6.2015-25.07.2015.

44 §.
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.
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.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto myöntää 14.500 euron lisämäärärahan Pikkukirkon urkujen siirtoon
Pääskylahden kappeliin.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto myönsi 14.500 euron lisämäärärahan Pikkukirkon urkujen siirtoon
Pääskylahden kappeliin. Iikka Muhonen esitti eriävänä mielipiteenään, ettei urkuja pitäisi
purkaa ennen kuin on olemassa korkeimman hallinto-oikeuden päätös Pikkukirkon myynnistä.

45 §.
KONGONSAAREN TONTTI NRO 5 MYYNTI
Valmistelija talousjohtaja Kari Virtanen p. 044 7768024

- liite 1

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 740-536-1-8 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.
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.

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto 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 lisäksi tontin
edessä oleva Jänissaari. Määräalasta muodostuu Pihlajaveden osayleiskaavan mukainen tontti,
joka on merkitty liitekarttaan. Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, 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 lisäksi tontin edessä oleva Jänissaari. Määräalasta muodostuu
Pihlajaveden osayleiskaavan mukainen tontti, joka on merkitty liitekarttaan.
Päätös alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

46 §.
SEURAKUNTALIITOKSEEN LIITTYVÄT VIRKA- JA TYÖNTEKIJÄJÄRJESTELYT
-liite 2
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 - 3479020
Kirkkohallitus on tehnyt 21.4.2015 päätöksen, jolla se lakkauttaa Rantasalmen seurakunnan ja liittää sen
Savonlinnan seurakuntaan.
Päätöksessään kirkkohallitus on lakkauttanut Rantasalmen kirkkoherran viran sekä perustanut Savonlinnan
seurakuntaan kappalaisen virkan ja siirtänyt siihen em. kirkkoherranviran vakinaisen viranhaltijan. Muista
henkilöjärjestelyistä päättää Savonlinnan kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan päätoimiset viranhaltijat ja pysyväisluontoisessa päätoimisessa
työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään uuden seurakunnan palvelukseen siten, etteivät heidän
etunsa muutu epäedullisemmiksi.
Liitteessä 2 luetellaan siirtyvän Rantasalmen seurakunnan työntekijöiden palkkausehdot ja kokemuslisäajat,
joihin viitataan esityksessä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle perustettaviksi Savonlinnan seurakuntaan 1.1.2016 alkaen
seuraavia virkoja, palkkaukset liitteen 2 mukaan:
1) Taloussihteerin virka, viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen talouspäällikkö Ari Pakomaa.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
2) Seurakuntapastorin virka, viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen seurakuntapastori Kaisa Oittinen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä. Hänen nykyinen virka-määräyksensä on
lakkautettava 31.12.2015 ja hänet määrätään samansisältöiseen virkaan 1.1.2016 lukien.

________/________

Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
3) Nuorisotyönohjaajan virka, viran palkkaus 502 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Jari Halme. Hänet
siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
4) Diakonian viranhaltijan virka, viran palkkaus 502 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Eija Janhunen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
5) Seurakuntamestarin virka, viran palkkaus 402 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Pasi Hänninen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
6) Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka (B-kanttorin virka),
viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Pekka Rönkkönen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
Kirkkoneuvosto perustaa Savonlinnan seurakuntaan seuraavan työsopimussuhteeseen
1.1.2016 alkaen:
1) Vahtimestari-siivoojan palvelussuhde, palkkaus 303 mukaan.
Palvelussuhteeseen siirretään Rantasalmen seurakunnasta vahtimestari-siivooja Terttu
Painokangas.
Hänet siirretään tehtävään vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto perustaa Savonlinnan seurakuntaan 1.1.2016 alkaen seuraavat virat,
palkkaukset liitteen 2 mukaan:
1) Taloussihteerin virka, viran palkkaus 601 mukaan. Virkaan siirretään
Rantasalmen seurakunnan nykyinen talouspäällikkö Ari Pakomaa. Hänet
siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
2) Seurakuntapastorin virka, viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen seurakuntapastori
Kaisa Oittinen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä. Hänen
nykyinen virka-määräyksensä on lakkautettava 31.12.2015 ja hänet määrätään
samansisältöiseen virkaan 1.1.2016 lukien.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
3) Nuorisotyönohjaajan virka, viran palkkaus 502 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Jari Halme.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
4) Diakonian viranhaltijan virka, viran palkkaus 502 mukaan.

________/________

Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Eija
Janhunen. Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
5) Seurakuntamestarin virka, viran palkkaus 402 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Pasi
Hänninen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
6) Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka (Bkanttorin virka), viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Pekka
Rönkkönen. Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto perusti Savonlinnan seurakuntaan 1.1.2016 alkaen seuraavat
virat, palkkaukset liitteen 2 mukaan:
1) Taloussihteerin virka, viran palkkaus 601 mukaan. Virkaan siirretään
Rantasalmen seurakunnan nykyinen talouspäällikkö Ari Pakomaa. Hänet
siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
2) Seurakuntapastorin virka, viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen seurakuntapastori
Kaisa Oittinen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä. Hänen
nykyinen virka-määräyksensä on lakkautettava 31.12.2015 ja hänet määrätään
samansisältöiseen virkaan 1.1.2016 lukien.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
3) Nuorisotyönohjaajan virka, viran palkkaus 502 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Jari Halme.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
4) Diakonian viranhaltijan virka, viran palkkaus 502 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Eija
Janhunen. Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
5) Seurakuntamestarin virka, viran palkkaus 402 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Pasi
Hänninen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.
6) Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka (Bkanttorin virka), viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Pekka
Rönkkönen. Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 2 mukaisin ehdoin.

________/________

47. §
LISÄMÄÄRÄRAHA HAUTAUSTOIMEN UUDELLEEN ORGANISOIMISEKSI,
KALUSTON HANKINTAAN
Punkaharjun hautausmaan haudankaivaja jäi eläkkeelle ja Talvisalon hautausmaan haudankaivaja jää pois
töistä kuluvan vuoden lopulla ja siirtyy eläkkeelle huhtikuussa 2016. Henkilöstöstrategian mukaan näitä
vapautuvia paikkoja ei tulla täyttämään. Paikkojen täyttämättä jättämisestä syntyy noin 70.000 euroa
vuosittaista säästöä.
Hautaustoimi joudutaan vähennysten takia organisoimaan uudestaan. Talousjohtaja, ylipuutarhuri,
kiinteistöpäällikkö ja henkilöstöpäällikkö ovat suunnitelleet uudistusta seuraavasti:
Talvisalon hautausmaalta hoidetaan Talvisalon, Pääskylahden, Vuoriniemen, Enonkosken, Ahvensalmen ja
Varparannan hautausmaiden haudan kaivuut ja peitot. Lisäksi tarvittaessa voitaisiin hoitaa näiden lisäksi
vielä Savonrannan hautausmaan haudan kaivuut ja peitto.
Kerimäellä ja Punkaharjulla on vakituisesti kiinteistöpuolella töissä kolme henkilöä ja nämä hoitavat yhdessä
Kerimäen ja Punkaharjun hautojen (pois lukien Vuoriniemi) kaivuut ja peitot.
Jotta hautoja voidaan kaivaa laajemmalla alueella, on pienoiskaivinkonetta pystyttävä liikuttelemaan
nopeammin. Selvityksen mukaan pienoiskaivinkonetta pystyy vetämään isolla pakettiautolla, jolla vedetään
traileria. Tällöin yhdistelmään voitaisiin vielä vetää Be ajokortilla.
Tällä hetkellä Vauhti-Vaunussa olisi myytävänä 68.000 km ajettu vm 2010 Ford Transit 300L pakettiauto.
Auton lisäksi pitäisi hankkia vielä traileri.
Pakettiauto on tavaratilaltaan 340cm pitkä ja siis niin iso, että peräkärrin käyttö hautausmaalla tulisi
vähentymään.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle investointiosaan 26.000 euron lisämäärärahaa käytetyn
pakettiauton ja trailerin hankkimista varten.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto myöntää investointiosaan 26.000 euron lisämäärärahan käytetyn paketti-auton
ja trailerin hankkimista varten.

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto myönsi investointiosaan 26.000 euron lisämäärärahan käytetyn
pakettiauton ja trailerin hankkimista varten. Iikka Muhonen esitti lisäyksenä että
auto olisi nelivetoinen pakettiauto.

________/________

48 §.
MUUT ASIAT
Iikka Muhonen tiedusteli missä vaiheessa on menossa hänen aiemmin tekemänsä aloite
koskien Kerimäen kappeliseurakunnan nimen muuttamista Kerimäen temppeliseurakunnaksi.
Kirkkoherra lupasi että asia on menossa eteenpäin ja asia tutkitaan.

49 §,
ILMOITUSASIAT
Vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen kertoi valtuutetuille työntekijöiden rekrytoinneista ja meneillään
olevista toimenpiteistä.

50 §.
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 varapuheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

51 §.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen vs. kirkkoherra Toivo Loikkasen pitämään iltahartauteen
kello 19.30.

Puheenjohtaja
Rauni Liukko
Pöytäkirjanpitäjä

________/________

Merja Levänen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty .
Savonlinnassa 23. päivänä kesäkuuta 2015

Riina Heinonen

Merja Immonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
25.6.2015-25.7.2015

Todistaa;
Savonlinnassa 29. päivänä heinäkuuta 2015

Merja Levänen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

Savonlinnan seurakunta
VALITUSO SO ITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.6.2015

Pykälä
50 §.

MUUT OKSENHAKUKIELLOT
Kie ltoje n
Se uraavista päätöksistä e i kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa te hdä kirkollisvalitusta e ikä hallintolainkä
Pe ruste e t
5 §:n 1 mome ntin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista anne tun lain mukaise e n hake musme ne tte lyyn, kos
koske e vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 40-43 §,48-51§

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 koske vista se uraavista päätöksistä e i kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa te hdä kirkollisvalitus
pe ruste e lla, e ttä päätös on julkisista hankinnoista anne tun lain (1505/1992) vastaine n, jos asian tutkimine n
markkinaoike ude n toimivaltaan.
Pykälät

VALITUSO SO ITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Viranomaine n
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Ja valitusaika
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Puijonkatu 29 A. 2 krs
Postiosoite:
PL 1744 70101 KUOPIO
T elekopio:
029 56 42501
Sähköposti:
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät 44 §, 46-47 §

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 44 §, 46 -47 §

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
T elekopio:
015-3216016
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, 45 §.

30 päivää

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

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
T elekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

________/________

Valituskirje lmä

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.

ValitusasiaKirjoje n toiMittamine n

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
Saattamine n
Markkinaoike ude n
käsite ltäväksi

Hakemusosoitus
Asian saattamine n markkinaoike ude n käsite ltäväksi
Se , jota asia koske e , voi saattaa päätökse n markkinaoike ude n käsite ltäväksi sillä pe ruste e lla, e ttä hankinnas
me ne te lty
julkisista hankinnoista anne tun lain (1505/1992) tai se n nojalla anne ttuje n säännöste n tai määräyste n tai Eu
yhte isön
lainsäädännön tai maailman kauppajärje stön julkisia hankintoja koske van sopimukse n vastaise sti.
Pykälät
Hake mukse n te ke mine n
Hake mus on te htävä kirjallise sti. Hakijan on e nne n hake mukse n toimittamista markkinaoike ude lle ilmoite t
hankintayksikölle kirjallise sti aike e staan panna asia vire ille markkinaoike ude ssa. Hake mus on te htävä 14 päivän kul
siitä, kun
e hdokas tai tarjoaja on saanut kirjallise sti tie don häne n sulke mise staan tarjouskilpailusta ja sulke mise n pe r
tai
tarjouskilpailun ratkaisusta ja se n pe ruste ista se kä kirjallise n ohje e n asian saattamise sta markkinaoike ute e
(hake musosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saane e n tie dot ja hake musosoitukse n tie doksi, jolle i mu
näyte tä, se itse män päivän
kuluttua niide n lähe ttämise stä.
Markkinaoike ude n yhte ystie dot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätie toja

O ike ude nKäyntimaksu

T uomioistuinten 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.
Yksityiskohtaine n valitusosoitus / hake musosoitus liite tään pöytäkirjanotte e se e n.

________/________

________/________

