SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
8/2015
Kokous 18.8.2015

Aika
Tiistai 18.8.2015 klo 16.00 – 17.50
Paikka
Seurakuntakeskus, kokoushuone
Osallistujat
Jäsenet
(x)
Loikkanen Toivo
(x)
Immonen Merja
(x)
Ahokas Touko
(x)
Hannonen Tapani
(x)
Konsti Martti
(x)
Kristiansson Olli-Pekka
(x)
Kurttila Outi
(x)
Käyhkö Anne
(x)
Malinen Aune
(-)
Mikkonen Tero
(x)
Rasimus Tuula
(x)
Rautiainen Sirkka
(x)
Nousiainen Marja Sisko
Muut
osallistujat ( x )
Behm Sari
(-)
Liukko Rauni
(x)
Virtanen Kari
(x)
Kiukkonen Arja
(x)
Auvinen Pekka
(x)
Härkönen Marjaana
(x)
Lamberg Jani
(x)
Puustinen Seija
(x)
Raassina Minna

vs. kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen Arja Saarikoskelle (matkoilla)
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
tiedotussihteeri
Enonkosken aluekappalainen
Punkaharjun aluekappalainen
vs. Kerimäen aluekappalainen
pöytäkirjanpitäjä
johtava kanttori
§:t 152 - 153

KOKOUKSEN PUOLESTA

Toivo Loikkanen
puheenjohtaja
§ 143-146, 152-164

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 147-151

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____ 2015

Aune Malinen
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Tuula Rasimus
Kirkkoherranvirasto 25.8. – 8.9.2015

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

143. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

144. §
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 11. päivänä elokuuta 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.

145. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Muissa asioissa keskustellaan seurakuntatoimistojen tilanteesta.

146. §
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
Aune Malinen ja Tero Mikkonen.
Tark. ______ / ______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 24. elokuuta 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 25.8. – 8.9.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 19. elokuuta 2015.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aune Malinen ja Tuula Rasimus.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 25.8. –
8.9.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 19. elokuuta 2015.

147. §
TALOUSKATSAUS HEINÄKUUN TILANTEEN MUKAAN – esityslistan liite 1
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Talousarvion valmistumisen yhteydessä sovittiin, että talousarviota tarkastellaan
neljännesvuosittain. Tällä hetkellä on kirjanpito saatu valmiiksi heinäkuun 2015
loppuun saakka ja tältä pohjalta talousjohtaja on laatinut liitteen 1 mukaisen
toteutuma-arvion koko vuodesta.
Seurakunnan toiminta perustuu suurelta osin saatuihin verotuloihin. Lokakuussa 2014
arvioitiin vuoden 2015 verotulot sen hetkisen seurakuntalaisten määrän mukaisesti.
Marras-joulukuun aikana seurakunta menetti jäseniään merkittävästi ja sen takia
verotulot eivät tule toteutumaan arvioidulla tavalla. Verotulot tulevat jäämään
arvioidusta -230.000 euroa. Jos tuloja verrataan edellisvuoteen, ero on -123.000 euroa.
Muutoin näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään kohtalaisen hyvin.
Arvio heinäkuun 2015 pohjalta koko vuoden tulokseksi näyttää alijäämää 438.000
euroa.
Kokouksessa esitellään tuloslaskelmaa tarkemmin.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.
Käsittely:
Talousjohtaja kertoi, että sekä metsätulot että kiinteistökauppojen tulot ovat selkeästi
alle arvioidun. Myös verotuloissa ollaan todennäköisesti jäämässä ennakkoarviosta.
Menopuolella on pysytty hyvin talousarviossa ja saadaan mahdollisesti säästöjä.
Tark. ______ / ______

Kokonaisuutena alijäämää tulee todennäköisesti ennakoitua enemmän.
Henkilöstö- ja kiinteistöstrategiat on otettava uudelleen tarkasteltaviksi syksyn aikana.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.

148. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA – esityslistan liite 2
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.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myy
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.

149. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA - esityslistan liite 3
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 €.

Tark. ______ / ______

Lisäksi Haukisaaren tontteja varten seurakunnan osoittamalle kiinteistölle (Seurakunnanmaa 740-5962-94) 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 m 2 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 lainhuutokustannuksista. 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 lainhuutokustannuksista. 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.

Tark. ______ / ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti tarjota noin 5000 m 2 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.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se 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.

150. §
SAVONLINNAN SEUDUN NUORISTOIMINNAN TURI RY:N ESITYS
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMISESTA
Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry (NuTu) on tehnyt esisopimuksen
Willa Nutun kiinteistöjen lunastamiseksi itselleen viimeistään vuoden 2016 alusta
lukien. Yhdistyksen hallitus on 15.6.2015 päättänyt, että kiinteistön omistukseen ja
hallinnointiin perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, jonka työnimenä on WillaNuttu.
NuTu:n toiminnanjohtaja Jukka Nokelainen tiedustelee Savonlinnan seurakunnalta
kiinnostusta osallistua perustettava kiinteistöosakeyhtiön omistukseen. He esittävät
osuudeksi 5-15%. Perustamisvaiheessa sijoitettava pääoma olisi alhainen, kutenkin
vähintään 2500 euroa.
Osallistumalla kiinteistöosakeyhtiön perustamiseen seurakunta voisi hyödyntää
WillaNutun palveluita mm. rippileirien pitämistä varten.
Tark. ______ / ______

Tällä hetkellä seurakunnalla on kaksi käytössä olevaa leirikeskusta, jossa kaikki
seurakunnan leirit pidetään.
Seurakunta on mukana neljässä kiinteistöosakeyhtiössä, Kiinteistöosakeyhtiö
Kellarpellon seurakuntakoti, Kiinteistöosakeyhtiö Pihlajaniemen seurakuntakoti,
Kiinteistöosakeyhtiö Miekkoniemen liikekeskus ja Kiinteistöosakeyhtiö
Linnalankulmassa.
Talousjohtajan esitys:
Seurakunta ei lähde mukaan perustettavaan Kiinteistöosakeyhtiö WillaNuttuun.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

151. §
ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNNAN KIRKONKELLOJEN AUTOMATISOINTI
valmistelija kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Kellojen soiton automatisointi on nykyisin arkipäivää jo lähes jokaisessa
seurakunnassa. Automatisoinnin syynä ovat yleensä seurakuntien tavoite
pienentää kulujaan, myös henkilöstön toiminnan ohjaus ja kehittyneet
automaatiojärjestelmät, jotka mahdollistavat kirkonkellojen automaattisen soiton.
Vuoden 2015 talousarvioon on varattu 20.000 euron määräraha Enonkosken
kappeliseurakunnan kirkonkellojen sähköistämiseen.
Tarjouksia pyydettiin;
Notta Systems Oy:ltä ja Custom Control Oy:ltä
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät kumpikin pyydetty yritys.
Notta Systems Oy 11.966 € sis alv. 24 %
Custom Control Oy 10.478 € sis. alv. 24 %
Edellä mainittuun asennushintaan tulee vielä lisähinta sakastin ja kellotapulin
välisen sähkönsyöttökaapelin rakentamisesta, jonka seurakunta toteuttaa
erillisenä tilauksena.
Talousjohtajan esitys:
Enonkosken kappeliseurakunnan kirkonkellojen automatisoinnin suorittajaksi valitaan
edullisimman tarjouksen jättänyt Custom Control Oy hintaan 10.478,00 € (sis. alv).
Lisäksi kellojen sähköistämistä varten asennetaan syöttökaapeli sakastin ja
kellotapulin välille.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

152. §
KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija: vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Asian aikaisempi käsittely:
Kirkkoneuvosto myönsi 12.5.2015 kanttori Esa Pyöriälle eron seurakunnan II kanttorin
virasta (ns. B-kanttorin virka, nyk. ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä
kanttorinvirka) 1.9.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Tark. ______ / ______

Kirkkoneuvosto julisti viran haettavaksi. Hakuaika päättyi 3.6.2015 klo 15.
Ilmoitus virasta julkaistiin Kotimaa-lehdessä sekä evl.fi-sivujen avoimet työpaikat sivuilla
sekä työvoimahallinnon sivuilla. Määräaikaan mennessä virkaa (vaativuusryhmä 601)
hakivat:
kanttori amk, MuM (17.6.2015) Veera Heino
MuM (17.6.2015) Minna Malinen
MuM, kanttori Mirka Nousiainen
Maria Padatsu (ei täytä viran kelpoisuusehtoja)
Hakijat haastatellaan 9.6. ja 11.6.
Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa haastattelujen perusteella.
Käsittely:
Työryhmä on haastatellut Mirka Nousiaisen, jolla on jo pätevyys täytettävään virkaan
sekä Veera Heinon ja Minna Malisen, jotka saavat pätevyyden kokousta seuraavana
päivänä.
Puheenjohtaja esitti, että viran hakuaikaa jatketaan 17.6. – 1.7.2016 ja päätös tehdään
18.8. kirkkoneuvoston kokouksessa. Kaikki jo saapuneet hakemukset ovat mukana
valinnassa.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kanttorin viran hakuaikaa jatketaan
17.6. – 1.7.2015. Kaikki jo saapuneet hakemukset ovat mukana
valinnassa.
Toisella hakuajalla, joka päättyi 1.7.2015, virkaa haki MuM, kanttori Henri Tuominiemi.
Ensimmäisellä hakuajalla virkaa hakeneet ilmoittivat olevansa mukana viran täytössä.
Työryhmä haastatteli Tuominiemen 13.7.2015. Haastattelukokonaisuus näytteineen oli
samanlainen kaikille viran hakijoille ja haastatteluun kutsutuille.

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee avoinna olevaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään
kanttorin virkaan haastattelun perusteella syntyneen kokonaisarvion perusteella
1.10.2015 alkaen MuM Minna Malisen ja varalle MuM, kanttori Henri Tuominiemen.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Puheenjohtaja kutsui johtava kanttori Minna Raassinan mukaan kokoukseen kanttorivalintojen
käsittelyn ajaksi kertomaan valintaperusteita.
Käsittely:
Haastatteluissa olivat mukana vs. kirkkoherran lisäksi kanttoreista joko Katariina
Kokkonen tai Minna Raassina, henkilöstöpäällikkö, kn:n varapuheenjohtaja ja kv:n
varapuheenjohtaja.
Minna Malinen suoritti soittonäytteet hyvin. Hänen työskentelynsä nuorten
parissa luettiin myös eduksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään
kanttorin virkaan MuM Minna Malisen haastattelussa syntyneen
kokonaisarvion perusteella 1.10.2015 alkaen.
Varalle valittiin MuM, kanttori Henri Tuominiemi.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa ja virkaan
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
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153. §
KIRKKOMUUSIKON VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkkomuusikon virka on ollut haettavana 1.7.2015 mennessä kirkkoneuvoston
16.6. päätöksen mukaisesti. Virka sisältää kanttorin tehtävät Enonkosken kappeliseurakunnassa ja seurakunnan muilla alueilla.
Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti muusikko Mika Siekkinen, joka on
hoitanut virkaa vuorotteluvapaan sijaisena 1.8.2014 -25.7.2015 ja hoitaa sitä
tällä hetkellä vt. viranhaltijana.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee avoimena olleeseen kirkkomuusikon virkaan muusikko
Mika Siekkisen 1.10.2015 alkaen. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran
vaativuusryhmä on 501.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Johtava kanttori Minna Raassina poistui kokouksesta.
154. §
NUORISOTYÖNOHJAAJA MIKKO PIIROISEN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Mikko Piiroinen on jättänyt 30.6.2015 päivätyn ilmoituksen, jossa hän irtisanoutuu
nuorisotyönohjaajan virasta 1.9.2015. Mikolle on aiemmin myönnetty virkavapaata
vuoden 2015 loppuun saakka.
Johtava nuorisotyönohjaaja esittää eron myöntämistä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Mikko Piiroiselle eron nuorisotyönohjaajan virasta
1.9.2015 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Mikko Piiroiselle eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.9.2015 alkaen.

155. §
JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija: vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kirkkoneuvosto myönsi 16.6.2015 eron johtavalle nuorisotyönohjaajalle Heikki
Sorjoselle eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja päätti julistaa viran avoimeksi (kn
16.6.2015 §:t 116-117). Hakuaika virkaan oli 23.7. - 7.8.2015. Ilmoitus julkaistiin
23.7.2015 Kotimaa-lehdessä sekä kirkkoverkon avoimet työpaikat sivuilla ja
työvoimahallinnon sivuilla.
Virkaa hakivat määräaikaan mennessä
kirkon nuorisotyönohjaaja Juha Hakala
kirkon nuorisotyönohjaaja, sosionomi YAMK Urpo Häkkinen
sosionomi AMK ja diakoni Saila Vienola
Hakijat haastateltiin 11.8.2015.
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Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa haastattelujen perusteella.
Käsittely:
Hakuajan päättymisen jälkeen 13.8. on saapunut myöhässä Marjo Niemen hakemus,
jota ei voida huomioida.
Saila Vienolalta puuttuu muodollinen pätevyys avoinna olevaan virkaan.
Vs. kirkkoherra ja talousjohtaja sekä kn:n ja kv:n varapuheenjohtajat ja kn:n jäsen
Tuula Rasimus haastattelivat määräajassa hakemuksensa jättäneet.
Haastattelutyöryhmä esittää, että virka laitetaan uudelleen haettavaksi 27.8. –
11.9.2015 vähäisen hakijamäärän vuoksi. Ensimmäisellä hakuajalla virkaa hakeneet
ja siihen pätevät huomioidaan viran täytössä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto jatkoi johtavan nuorisotyönohjaajan viran
hakuaikaa 27.8. – 11.9.2015. Virkaa ensimmäisellä hakuajalla
hakeneet ja siihen pätevät huomioidaan virkaa täytettäessä.

156. §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Seurakunnan yksi nuorisotyönohjaajan virka on ollut täyttämättä toukokuusta 2014
lähtien, jolloin viranhaltija jäi virkavapaalle.
Ko. viranhaltija on kuollut kesäkuussa 2015.
Toinen nuorisotyönohjaaja on jättänyt 30.6.2015 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen
virastaan 1.9.2015 lukien. Kyseiselle viranhaltijalle oli myönnetty aiemmin palkatonta
virkavapaata 31.12.2015 saakka, virkavapaan ajaksi on otettu viransijainen.
Seurakunnan v. 2014 hyväksytyssä henkilöstrategiassa on sovittu mm.:
Henkilöstösuunnittelu on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnittelua, jota
arvioidaan säännöllisesti.
Virka- tai työsuhteen vapautuessa kirkkoneuvosto päättää
- täytetäänkö virka- tai työsuhde entisenlaisena vai onko tarvetta tehtävänkuvauksen
muuttamiseen
- muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhde joksikin toiseksi virka tai
työsuhteeksi
- lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhde
Henkilöstön vähennykset toteutetaan taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa
henkilöstöä irtisanomatta käyttäen hyväksi niin sanottua luonnollista poistumaa
(eläköitymiset, virkojen ja työsuhteiden avoimeksi jäämiset)
Henkilöstöstrategiaa tarkistellaan vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Henkilöstöstrategiatyöryhmän on tarkoitus kokoontua syyskuussa käymään läpi
strategiaa ensi vuoden budjettia ajatellen.
Henkilöstöpäällikkö ja talousjohtaja ovat keskustelleet avoimien virkojen
täyttämisestä ja todenneet, että heidän näkemyksensä mukaan tulisi odottaa
strategiatyöryhmän näkemys sekä tulevan budjetin suuntaviivat.
Vs. kirkkoherra ja vt. johtava nuorisotyönohjaaja keskustelivat nuorisotyön
henkilöstön tarpeista. Tällöin todettiin, että seurakunnalla ja nuorisotyöllä on tarve
saada varhaisnuorisotyöhön työntekijä. Henkilöstöstrategian mukaan vapaaksi tulevan
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viran täyttö arvioidaan ja päätetään erikseen. Satu Rämältä vapautuvaan virkaan
tarvitaan siis pikaisesti työntekijä. Mikko Piiroisen irtosanouduttua 1.9. alkaen ao.
virassa on sijaisena Anneli Wirkola vuoden 2015 loppuun. Tämän viran täyttöä
voidaan arvioida syksyn aikana. Henkilöstöstrategiassa on linjattu, että syksyllä 2015
eläkkeelle jäävän nuorisotyönohjaaja Ulla-Riitta Kautosen (Enonkoski) virkaa ei
täytetä. Nuorisotyön virkoja siis vähennetään yhdellä viralla.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi Satu Rämän kuoleman johdosta avoimeksi tulleen
nuorisotyönohjaajan viran, jonka tehtäviin kuuluvat erityisesti varhaisnuorisotyön
tehtävät. Viran vaativuusryhmä on 502. Viran täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikoslain 6 §:n 2.mom. mukainen rikosrekisteriote. Viran hakuaika alkaa 27.8.2015 ja
päättyy 11.9.2015 klo 15.
Mikko Piiroisen irtisanoutumisen vuoksi avoimeksi jäävän viran osalta asia
käsitellään erikseen syksyn aikana.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

157. §
LASTENOHJAAJA RAIJA RUNOSEN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Raija Runonen on tehnyt kokoaikaisesti lastenohjaajan työtä 38 h 15 min/viikko.
17.6.2015 päivätyllä kirjeellä hän anoo työaikansa lyhentämistä viidellä tunnilla
viikossa, jolloin viikoittainen työtuntimäärä olisi 33 h 15 min ajalla 1.8.2015 –
31.7.2016.
Lapsityönohjaaja Eeva Tuhkanen puoltaa anomusta.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että lastenohjaaja Raija Runosen työaikaa lyhennetään siten,
että se on ajalla 1.8.2015 - 31.7.2016 33 h 15 min.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että lastenohjaaja Raija Runosen työaika
ajalla 1.8.2015 – 31.7.2016 on 33 h 15 min hänen anomuksensa
mukaisesti.

158. §
LASTENOHJAAJA MIIA-MARI JAATILAN SIJAISUUS
valmistelija: vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Miia-Mari Jaatila on anonut hoitovapaata ajalle 1.6.2015 – 30.6.2016.
Lapsityönohjaaja Eeva Tuhkanen esittää, että hoitovapaan sijaiseksi valitaan lastenohjaaja Arja Venäläinen ajalle 17.8.2015 – 31.5.2016. Hän on hoitanut Jaatilan
äitiysloman sijaisuutta toimikauden 2014 – 2015.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Miia-Mari Jaatilan hoitovapaan sijaiseksi ajalle 17.8.2015 –
31.5.2016 lastenohjaaja Arja Venäläisen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Miia-Mari Jaatilan hoitovapaan sijaiseksi
ajalle 17.8.2015 – 31.5.2016 lastenohjaaja Arja Venäläisen.
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159. §
LASTENOHJAAJA MAARIT PASASEN SIJAISUUS
valmistelija: vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Lastenohjaaja Maarit Pasanen on anonut hoitovapaata ajalle 5.8. – 28.9.2015, minkä
jälkeen hän jää äitiyslomalle 29.9.2015 – 10.8.2016.
Lapsityönohjaaja Eeva Tuhkanen esittää, että Maarit Pasasen sijaiseksi valitaan lastenohjaaja Katri Inkilä ajalle 5.8.2015 – 3.6.2016. Hän on hoitanut Pasasen äitiysloman
sijaisuutta toimikauden 2014 – 2015.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Maarit Pasasen sijaiseksi ajalle 5.8.2015 – 3.6.2016 lastenohjaaja Katri Inkilän.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Maarit Pasasen sijaiseksi ajalle 5.8.2015 –
3.6.2016 lastenohjaaja Katri Inkilän.

160. §
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 temppeliseurakunnaksi. 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
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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.
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.

161. §
MUUT ASIAT
- Keskusteltiin seurakuntatoimistojen tilanteesta kappeliseurakunnissa.
Syksyn osalta neuvotellaan kirkkoherra Sammeli Juntusen kanssa
toimistojen aukiolot ja työntekijäresurssit hänen palattuaan työhön.
Jatkosta vuoden vaihteen jälkeen sovitaan toiminta- ja taloussuunnitelman
yhteydessä.
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162. §
ILMOITUSASIAT
- Henkilöstöpäällikön viranhaltijapäätökset 1.1. – 30.6.2015 ovat nähtävillä
kokouksessa
- perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 2/2015 – esityslistan liite
- Tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräykset pastori Jukka Peltolalle III
kappalaisen viransijaiseksi 10.8.2015 – 20.6.2016, pastori Per Lindbladille II
seurakuntapastorin viransijaiseksi 17.8.2015 – 20.6.2016 ja pastori Kati Lounelalle
VII seurakuntapastorin viransijaiseksi 26.8.2015 – 8.6.2016.
- Kirkkohallitus on vahvistanut tilan ja määräalan myynnin Enonkosken kunnalle
- Tuomiokapituli on myöntänyt rovasti Toivo Loikkaselle palkatonta virkavapautta
V kappalaisen virasta ajalle 1.3. – 31.7.2016, edellyttäen, että vuorotteluvapaan
lailliset ehdot täyttyvät
- Tuomiokapituli on antanut puoltavan lausunnon määräalan myymisestä Isto ja
Kirsi Jordanille
- Seurakunnan uudet nettisivut on otettu käyttöön
- Hautausmaakatselmus Savonlinnassa pe 28.8.
- Syksyn kokousaikataulu sovitaan kun kirkkoherra palaa työhön virkavapaalta

163. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

164. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Vs. kirkkoherra kiitti jäseniä yhteistyöstä sijaisuutensa aikana.
Varapuheenjohtaja Merja Immonen kiitti Toivo Loikkasta kirkkoherran
sijaisuuden hoitamisesta sanoin ja kukkasin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50.
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