SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
3/2017
Kokous 4.4.2017

Aika
Tiistai 4.4.2017 klo 18.00 – 21.15
Paikka
Seurakuntakeskus, kokoushuone
Osallistujat
Jäsenet
(x)
Juntunen Sammeli
(x)
Immonen Merja
(x)
Ahokas Touko
(x)
Hannonen Tapani
(x)
Härmälä Irja
(x)
Konsti Martti
(x)
Kurttila Outi
(x)
Käyhkö Anne
(x)
Loikkanen Olli
(x)
Rasimus Tuula
(x)
Liukko Rauni
(x)
Saarikoski Arja
(x)
Sihvonen Poku
Muut
osallistujat ( - )
Behm Sari
(x)
Tiainen Juho
(x)
Virtanen Kari
(x)
Rask Pia
(x)
Auvinen Pekka
(x)
Koponen Henrik
(-)
Loikkanen Toivo
(x)
Leppäniemi Jussi
(-)
Parkkinen Jaakko
(x)
Puustinen Seija
(x)
Muhonen Heli

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen Sirkka Rautiaiselle (matkoilla)
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
vs. tiedotussihteeri
- 20.10 saakka
Enonkosken kappeliseurakunnan kappalainen
Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
Rantasalmen kappeliseurakunnan kappalainen
Savonrannan kirkkopiirin kappalainen
pöytäkirjanpitäjä
henkilöstöpäällikkö
- 19.10 saakka

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 46 – 61, 65 – 68

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 62 - 64

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____ 2017

Olli Loikkanen
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Tuula Rasimus

Kirkkoherranvirasto 11. – 25.4.2017
Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

46. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

47. §
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 28. päivänä maaliskuuta 2017.
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 13 jäsentä
tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

48. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, lisäksi muissa asioissa
käsitellään kolehdit 30.4.17.

49. §
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
Outi Kurttila ja Anne Käyhkö.

Tark. ______ / ______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 10. huhtikuuta 2017.
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 muutoksen- hakuajan.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ajalla 11. – 25.4.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Loikkanen ja Tuula Rasimus.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 11. – 25.4.2017.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017.

50. §
VUOSILOMAT KESÄKAUDELLE 2017 – esityslistan liite 1
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Vuosiloma annetaan pääosin kesäaikaan lomakaudella, joka alkaa 1.5. ja päättyy 30.9.
Lomasta jätetään myös yleensä osa pidettäväksi talvilomana. Kesällä pidettävän ja
talvilomana pidettävän loman suhdetta voidaan muuttaa työn tarpeiden vuoksi tai jos
työnantaja ja viranhaltija/työntekijä siitä sopivat. Ennen kesäloman ajankohdan
vahvistamista ns. lomajärjestyksellä työnantajan tulee tiedustella viranhaltijoiden/
työntekijöiden toiveita loman ajankohdasta. Sopimuksessa on myös sovittu siitä, millä
edellytyksillä vahvistetun vuosiloman ajankohtaa voidaan siirtää esimerkiksi
sairastumistapauksissa.
Viranhaltija/työntekijä voi ennen lomajärjestyksen vahvistamista säästää osan
ansaitsemastaan vuosilomasta annettavaksi myöhempänä vuonna säästövapaana.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa Savonlinnan seurakunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden
vuosilomat kesäkaudelle 2017 liitteen mukaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti Savonlinnan seurakunnan työntekijöiden ja
viranhaltijoiden vuosilomat kesäkaudelle 2017 liitteen mukaisesti
pienin tarkistuksin.

51. §
VIII KAPPALAINEN JUSSI LEPPÄNIEMEN OPINTOVAPAA-ANOMUS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Asiaa käsiteltiin kokouksessa 23.2.2017 jolloin se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Tark. ______ / ______

Tuolloin Rantasalmen aluekappalainen anoi opintovapaata teologian tohtorintutkintoa
varten 1.6.2017 – 31.12.2018 väliseksi ajaksi. Puheenjohtaja esitti vapaata alkavaksi
3.7.2017 työnjohdollisista syistä työvoiman riittävyyden turvaamiseksi.
Opintovapaalain säännöksiä:
Opintovapaaoikeus, 4 § (17.1.1997/58)
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin
rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden
aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.
Opintovapaan hakemis- ja myöntämismenettely:
8 § Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi
tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää
opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella.
Kokouksen jälkeen Jussi Leppäniemi muutti opintovapaa hakemuksensa aikaa siten,
että uusi anomus on ajalle 20.6.2017 – 31.12.2018.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto puoltaa VIII kappalainen Jussi Leppäniemen opintovapaa-anomusta
ajalle 20.6.2017 – 31.12.2018.

Jussi Leppäniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille puoltavan lausunnon
VIII kappalainen Jussi Leppäniemen opintovapaa-anomuksesta
ajalle 20.6.2017 – 31.12.2018.

52. §
V KANTTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.9.2016 §:n 131 kohdalla valinnut V kanttorin
virkaan (Rantasalmi) Maria Padatsun.
Kirkkoneuvoston on tämän jälkeen kokouksessaan 23.2.2017 §:n 30 kohdalla valinnut
Maria Padatsun III kanttorin virkaan (Kerimäki). Maria Padatsu on ilmoittanut ottavansa
tämän viran vastaan 1.4.2017 alkaen.
V kanttorin virka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Virkapaikka on Rantasalmen
kirkkorinne ja työskentelyalue koko seurakunta. Lisäksi viranhaltija osallistuu
seurakunnan konserttitoiminnan organisointitehtäviin toisen kollegan työparina. Viran
vaativuusryhmä on 601.
Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus.
Aikataulullisista syistä viranhaltijat ovat laittaneet viran hakuun.
Hakuaika on 21.4.2017 klo 13 saakka.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää kanttorin viran hakijoiden haastattelutyöryhmän.
Tark. ______ / ______

Päätös:

Kanttorin viran hakijoiden haastattelutyöryhmään nimettiin Irja
Härmälä, Juho Tiainen, Suvi Korhonen, Jussi Leppäniemi, Sammeli
Juntunen, Minna Raassina ja mahdollisesti toinen kanttori.
Haastattelut pidetään to 27.4. klo 14.00 alkaen Rantasalmella.

53. §
II SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Pastori Jukka Peltola on irtisanoutunut virastaan 27.3.2017 lukien. Kirkkoneuvosto on
merkinnyt asian kokouksessaan 23.2.2017 tiedoksi.
Kirkkoherra on ilmoittanut kapitulille, että viran voi laittaa haettavaksi. Viran hakuaika
päättyy 29.3.
Haastattelut on sovittu pidettäväksi 3.4. klo 16 alkaen. Tätä koskien kirkkoneuvoston
jäsenille lähetettiin sähköposti 7.3.2017, johon vastaamalla voi ilmoittautua haastattelutyöryhmään. Arja Saarikoski, Olli Loikkanen ja Irja Härmälä ilmoittivat pääsevänsä
kyseisenä aikana haastattelemaan hakijoita.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee II seurakuntapastorin ja lähettää viranhoitomääräyspyynnön
tuomiokapitulille.
Käsittely:
II seurakuntapastorin viran hakijoiden haastattelut pidettiin ma 3.4. klo 16 alkaen.
Haastateltaviksi oli kutsuttu 47 hakemuksensa jättäneestä viisi hakijaa;
Haring Emmi, Kaukomaa Timo, Rahikainen Antti, Rissanen Sanni ja Seppänen
Kristoffer.
Haastattelutyöryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra Sammeli Juntunen, johtava
kappalainen Leena Paintola, pastori Johanna Tykkyläinen nuorisotyönohjaaja
Sari Kaunismäki sekä kirkkoneuvoston jäsenet Irja Härmälä, Olli Loikkanen ja
Arja Saarikoski, asetti viranhakijat seuraavaan järjestykseen:
1. Antti Rahikainen
2. Emmi Haring
3. Sanni Rissanen
Työryhmä perustelee Antti Rahikaisen valintaa sillä, että hänellä on paljon kokemusta
nuorisotyössä ja hän on persoonaltaan soveltuva viran tehtäviin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto pyytää viranhoitomääräystä Savonlinnan
seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan ensisijaisesti Antti
Rahikaiselle. Seuraaville sijoille asetettiin Emmi Haring ja Sanni
Rissanen.

54. §
II KAPPALAISEN VIRAN AUKI JULISTAMINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Pastori Timo Vainikainen on ilmoittanut irtisanoutuvansa II kappalaisen virasta
1.4.2017 lukien. Tuomiokapituli on kirjannut irtisanoutumisen tiedoksi kokouksessaan
7.2.2017. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.2.2017 merkinnyt asian tiedoksi.
Tark. ______ / ______

Seuraava kapitulin istunto on 4.4. päivällä juuri ennen kirkkoneuvostomme samana
päivänä pidettävää kokousta.
Kirkkoherra on ilmoittanut kapitulille, että Savonlinnan seurakunnan II kappalaisen
viran voi julistaa auki 4.4. kapitulin istunnossa. Hakuaika tähän virkaan päättyy
4.5.2017.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja valitsee kappalaisen viran hakijoiden
haastattelutyöryhmän.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi II kappalaisen viran haettavaksi
julistamisen ja valitsi työryhmän haastattelemaan hakijoita;
Sammeli Juntunen, Heli Muhonen, Tuula Rasimus, Merja Immonen,
Poku Sihvonen ja Leena Paintola.

55. §
PALKATON TYÖLOMA
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Lastenohjaaja Maarit Seppänen hakee 22.3.2017 päivätyllä anomuksella palkatonta
työlomaa ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Hän anoo vapaata lähteäkseen tekemään lastentarhanopettajan työtä, halunaan kehittää ammattitaitoaan sekä löytää uusia ideoita,
ulottuvuuksia ja näkökulmia lapsi- ja perhetyöhön.
Lapsityönohjaajat puoltavat vapaan myöntämistä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Maarit Seppäselle palkatonta työlomaa ajalle
1.8.2017 – 31.7.2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Maarit Seppäselle palkatonta
työlomaa ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018.

56. §
SAVONRANNAN KIRKKOPIIRIN KANTTORIN TEHTÄVIEN HOITO – esityslistan liite 2
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Savonrannan kirkkopiirin piirineuvosto on kokouksessaan 11.10.2016 päättänyt esittää
kirkkoneuvostolle, että Savonrannan kirkkopiirin alueelle seurakuntaan perustetaan
johtavan kanttorin esittämä (tarkempi selvitys liitteessä 2, lausunto Savonrannan kanttori)
musiikkikasvatuksen virka, jossa yhdistyvät kanttorin tehtävät päivä-, perhekerho- ja
varhaisnuorisotyöhön. Virka on sekä taloudellisesti järkevää että lisää palvelua
seurakuntalaisille verrattuna nykyiseen näivettyneeseen musiikkikasvatuksen tilaan
kirkkopiirin alueella.
Savonrannan kirkkomuusikon virka on jätetty täyttämättä sen jälkeen, kun viimeisin
viranhaltija 1.6.2014 lukien irtisanoutui. Musiikkityön työalan toimintaa ja muita
kanttorin tehtäviä ovat hoitaneet siitä lähtien seurakunnan muut kanttorin- ja
kirkkomuusikonviranhaltija sekä toimituspalkkiosijaiset.
Johtavan kanttorin lausunto 26.9.2016 liitteenä
Tark. ______ / ______

Esitetyssä musiikkikasvatuksen virassa yhdistyisivät kanttorin tehtävät päivä-,
perhekerho- ja varhaisnuorisotyöhön.
Seurakuntamme henkilöstöstrategiassa on linjattu, että henkilöstön määrä, rakenne ja
laatu sovitetaan yhteen toiminnan vaatimusten ja taloudellisten resurssien kanssa.
Aina virka- tai työsuhteen vapautuessa kirkkoneuvosto päättää
- täytetäänkö virka- tai työsuhde entisenlaisena vai onko tarvetta tehtävänkuvausten
muuttamiseen
- muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhde joksikin toiseksi viraksi tai työsuhteeksi
- lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhde
Jatkossa myös pitempien sijaisuuksien kohdalla seurakunta joutunee ottamaan kantaa
onko tarvetta sijaisuuden täyttämiseen.
Henkilöstön vähennykset toteutetaan taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa
henkilöstöä irtisanomatta käyttäen hyväksi niin sanottua luonnollista poistumaa
(eläköitymiset, virkojen ja työsuhteiden avoimeksi jäämiset).
Henkilöstöstrategian 2015 - 2018 henkilöstösuunnitteluosiossa on myös linjattu
että Savonrannan kirkkomuusikon virkaa ei täytetä.
Viranhaltijat ovat tehneet laskelmia Savonrannan eri vaihtoehdoista.
kirkkomuusikon virka
palkkauskulut
(sivukuluineen)
sijaisten palkat, koulutus,
matka yms. kulut
yhteensä

€
38.000
4.550
42.250

toimituspalkkiot
messut ja siunaukset
(sivukuluineen)
kuorot
matkakulut
yhteensä

€
12.000
5.400
2.600
20.000

Tällä hetkellä sekä nuorisotyöhön että lapsityöhön on olemassa olevat resurssit. Tämän
takia näitä kustannuksia ei ole otettu huomioon laskelmia tehtäessä. Mikäli nuorisotyö ja
lapsityö voivat vähentää työntekijämääräänsä, voitaisiin laskelmiin ottaa huomioon myös
nämä säästö/kulut.
Päätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon
1. taloudelliset seikat
2. henkilöstöstrategia
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, ettei esitettyä musiikkikasvatuksen virkaa perusteta.
Käsittely:
Keskustelun aikana Anne Käyhkö teki vastaesityksen, että musiikkikasvatuksen virka
perustetaan. Esitystä ei kannatettu.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, ettei esitettyä musiikkikasvatuksen virkaa
perusteta.
Anne Käyhkö jätti asiaan eriävän mielipiteen.

57. §
TIEDOTUSSIHTEERIN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN – esityslistan liite 3
Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Seurakunnassa on tiedotussihteerin virka, viran vaativuusryhmä on 503.
Tark. ______ / ______

Tehtävän tarkoituksena on välittää mahdollisimman oikeaa kuvaa seurakunnasta ja
kirkosta, sen uskosta, toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Lähtökohtana on
seurakunnan toiminta-ajatus. Tavoitteena herättää mielenkiintoa seurakuntaa ja sen
toimintaa kohtaan, herättää keskustelua sekä parhaassa tapauksessa tuoda uusia ihmisiä
kirkkoon ja kristinuskon piiriin. Hengellinen sanoma on myös tärkeä.
Tehtävän pääasiallinen sisältö:
- Seurakuntaa ja mahdollisesti koko kirkkoa koskevien asioiden sekä tapahtumien
uutisointi oikea-aikaisesti koko mediakentässä. Kirkkoneuvoston ja –valtuuston
päätöksistä tiedottaminen sekä ennakkotiedottaminen seurakunnan tapahtumista
- Seurakuntauutisten toimittamien
- aineiston toimittaminen nettisivuja varten
- tiedon ym. aineiston hankinta eri julkaisuja varten tarvittaessa
- mahdollisuuksien mukaan henkilöstölehden toimittaminen ja taitto
- valokuvaus
- käsiohjelmat, mainokset, ilmoitukset tarvittaessa
Tiedotussihteeri Arja Kiukkoselle on kirkkoneuvosto myöntänyt eron virasta
1.9.2017 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.
Viran täyttämistä mietittäessä on tullut esille virkanimikkeen muuttaminen
tiedottajaksi, joka paremmin vastaisi työtehtäviä.
Liitteenä on vertailua kirkon viestinnän työtehtävistä ja vaatimustasoista.
Puheenjohtajan esitys:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
tiedotussihteerin virkanimike muutetaan tiedottajaksi (vaativuusryhmä 503).
Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto
ja/tai työssä osoitettu pätevyys ja taito.
2. Kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen tiedottajan virka voidaan julistaa
haettavaksi. Hakuaika 5.5. - 19.5.2017.
Päätös:

1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tiedotussihteerin
virkanimike muutetaan tiedottajaksi. Viran vaativuusryhmä on 503.
Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai
korkeakoulututkinto ja/tai työssä osoitettu pätevyys ja taito.
2) Kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen tiedottajan virka voidaan
julistaa haettavaksi. Hakuaika on 5.5. – 19.5.2017.

58. §
LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKA
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Kirkkoneuvosto on myöntänyt Eeva Tuhkaselle eron lapsityönohjaajan virasta 1.9.2017
alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.
Käydyissä neuvotteluissa on päädytty esittämään viran täyttöä siten, että uusi
viranhaltija aloittaisi tehtävässään 1.8.2017 alkaen siten, että olisi kaksi viikkoa
eläkkeelle siirtyvän Eeva Tuhkasen kanssa perehtymässä työhön.
Hakuaika 13.4. - 27.4.2017. Haastattelut viikon 18 aikana ja kirkkoneuvoston
valintapäätös 9.5. kokouksessa.
Tark. ______ / ______

Lapsityönohjaajan viranhaltijan kelpoisuusehdot: piispainkokouksen hyväksymä
peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen kyseisen
erikoiskoulutuksen hankkimiseen työn ohessa. Vaativuusryhmä 503.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto julistaa viran haettavaksi ja valitsee haastattelutyöryhmän.
Päätös:

Kirkkoneuvosto julisti lapsityönohjaajan viran haettavaksi
edellä esitetyn mukaisesti.
Haastattelutyöryhmään valittiin Sammeli Juntunen, Heli Muhonen,
Eeva Tuhkanen, Raili Ruotsalainen, Kaisa Oittinen ja Outi Kurttila.

Henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen poistui kokouksesta klo 19.10.

59. §
SEURAKUNNAN EDUSTAJA KIRKKOPALVELUT RY:N KOKOUKSEEN 19.5.2017
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kirkkopalvelujen yhdistyksen kokous pidetään Turun Kirkkopäivien yhteydessä
perjantaina 19.5.2017 kello 11.00 – 14.30. Yhdistyksen kokoukseen voi sääntöjen
mukaan (§ 7) osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnasta. Kullakin
edustajalla on yksi ääni. Edustajalla tulee olla lähettävän tahon valtakirja.
Kirkkopalvelujen ylimpänä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä on valtuusto,
jonka kokoonpano vaihtuu toukokuussa. Jokaisesta suomenkielisestä hiippakunnasta,
josta yhdistykseen kuuluu jäsenseurakuntia, valitaan kolme jäsentä valtuustoon.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajan Kirkkopalvelut ry:n kokoukseen
19.5.2017 Turussa.
Päätös:

Savonlinnan seurakunnan edustajaksi Kirkkopalvelut ry:n
kokoukseen 19.5.2017 nimettiin Tapani Hannonen.

60. §
OIKAISUVAATIMUS KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEEN 35. §/ 23.2.2017 – liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 23.2.2017 seuraavasti:
Maaliskuussa 2017 astuu voimaan yhteiskunnan avioliittolain muutos, jonka vuoksi
myös samaa sukupuolta olevia pareja voidaan vihkiä avioliittoon. Kirkkomme käsitystä
avioliitosta yhden naisen ja yhden miehen välisenä liittona kyseinen avioliittolain muutos
ei kuitenkaan muuta. ”Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 1.3.2017 voimaan astuva
avioliittolain muutos ei vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisestä määrätään
kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Papin vihkiessä kirkolliseen avioliittoon hänen
velvollisuutenaan on toimittaa vihkiminen näiden määräysten mukaan. Tämä koskee
myös avioliiton siunaamista.” (Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen
johdosta, 31.8.2016, s. 10).
Tark. ______ / ______

Julkisuudessa jotkut kirkkomme papeista ovat kuitenkin ilmoittaneet vihkivänsä 1.3.2017
jälkeen samaa sukupuolta olevia pareja (tällaisia ilmoituksia ei kuitenkaan ole tullut
Mikkelin hiippakunnan papeilta). Koska on mahdollista, että tällaisia kirkon säädöksiä
ja papin virkavelvollisuuksia vastaan rikkovia vihkimisiä yritetään tehdä meidänkin
seurakuntamme alueella, on sekaannusten välttämiseksi kirkkoneuvoston tarpeen päättää
seurakunnan kirkkojen käytöstä.
KJ 14, 2§ ” Uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Kun kirkko on
vihitty, sitä saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon
käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä.
Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä.” KJ 9, 7§ ”Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat
eri mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, kirkon, siunauskappelin tai kappelin
käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia kolehteja koskevasta kysymyksestä, asia
on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.”
Vaikka pappi ei voimassa olevan kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan perusteella
voikaan toimittaa samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkimistä, pappi tai
seurakunnan muu työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla heidän kanssaan kanssa ja
heidän puolestaan. Piispainkokouksen 31.8.2016 antaman selonteon mukaan näissä
tilanteissa voi soveltaa piispainkokouksen 9.2.2011 antamaa asiakirjaa ”Pastoraalinen
ohje vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän
puolestaan.” Sen mukaan rukous toimitetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1. Pappi tai muu kirkon työntekijä rukoilee vapaasti tai käyttää harkintansa mukaan
olemassa olevaa, kirkon rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa. Rukouksessa kiitetään
yhdessä Jumalaa elämän lahjoista ja pyydetään Jumalan huolenpitoa ja johdatusta.
Samalla pyydetään voimaa kunnioittaa toista ja etsiä Jumalan tahtoa. Rukouksen
yhteydessä voidaan lukea Jumalan sanaa. Se voidaan toteuttaa yksityisesti tai
yhteisöllisesti siten kuin asianomaiset yhdessä sopivat.
2. Rukoilla voi asianosaisten yhdessä sopimassa paikassa. Kirkkotilan käyttämisestä on
säädetty kirkkojärjestyksessä (KJ 9:7; KJ 14:2).
3. Tällaisessa rukouksessa ei ole kyse avioliittoon rinnastettavan parisuhteen
siunaamisesta. Siinä ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia
erityisiä osia (esimerkiksi kysymykset, lupaukset, sormusten vaihto, puolisoiksi
julistaminen, liiton siunaaminen).
4. Kirkon työntekijän pastoraaliseen vastuuseen kuuluu, että hän on valmis asettumaan
rinnalle, kuuntelemaan ja tukemaan jokaista ihmistä. Parisuhteensa rekisteröineiden
kohtaamisessa rukous perustuu yhteiseen sopimiseen ja kirkon työntekijän vapaaseen
harkintaan eikä synnytä uusia virkavelvollisuuksia kirkon työntekijälle tai seurakunnalle.
Kirkon työntekijän tulee antaa rukouksesta tilanteen luonteen mukainen kuva ja pitää
kiinni häntä sitovista ohjeista.
5. Piispa vastaa hiippakunnassaan ja kirkkoherra seurakunnassaan tämän ohjeen
valvonnasta ja antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita (KL 18:1; KJ 6:34).
Mainitunlainen rukous voidaan siis periaatteessa toimittaa myös kirkossa. Toisaalta
rukous on toimitettava siten, että sitä ei sekoiteta avioliittoon vihkimiseen tai avioliiton
siunaamiseen, joille on kirkkokäsikirjassa omat kaavansa.
Siksi on tarkoituksenmukaista, että toistaiseksi ”pastoraalisen ohjeen” tarkoittamia
tilaisuuksia ei pidetä seurakuntamme kirkoissa, vaan muissa sopivissa tiloissa. Syynä
tähän on julkisuudessa vallitseva epäselvyys kirkollisesta avioliittoon vihkimisestä.
Eräänä esimerkkinä tästä on arkkipiispan piispainkokouksen avajaispuheenvuoro
(25.1.2017) ja kirkollisen lehdistön siitä tekemät tulkinnat. Esimerkiksi Kotimaan
Tark. ______ / ______

(2.2.2017, s. 7) mukaan ”Papit saivat arkkipiispalta luvan vihkiä samaa sukupuolta
olevia.”
Piispainkokouksen selonteon (31.8.2017) mukaan ”Muussa seurakunnan toiminnassa
periaatteena on, että samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin
siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Kun seurakunnassa tutkitaan avioliiton
esteitä tai seurakunnan tiloja halutaan vuokrata juhlaa varten, toimitaan kuten voimassa
oleva ohjeistus määrää ja käytäntö edellyttää. Pyydettäessä voidaan seurakunnan
jäsenen siviilivihkimsenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla
päiväjumalanpalveluksessa sen mukaan, mikä on paikallinen tapa.”
Seurakunnassamme ei ole ollut tapana rukoilla päiväjumalanpalveluksissa muiden kuin
kirkollisesti vihittyjen avioliittojen puolesta. Tätä paikallista tapaa ei ole syytä muuttaa,
vaikka yhteiskunnan avioliittolaki onkin muuttunut.
Puheenjohtajan esitys:
1. Savonlinnan seurakunnan kirkoissa ei toimiteta samaa sukupuolta olevien parien
avioliittoon vihkimisiä eikä avioliiton siunaamisia, koska sellaiset toimitukset eivät ole
kirkkomme kirkkojärjestyksen tai kirkkokäsikirjan mukaisia.
2. Piispainkokouksen pastoraalisessa ohjeessa (9.2.2011) tarkoitettuja rukouksia samaa
sukupuolta olevien parien puolesta ja heidän kanssaan ei toistaiseksi toteuteta
Savonlinnan seurakunnan kirkoissa. Niitä varten tarjotaan jokin muu sopiva
seurakunnan tila.
3. Mainittu rukous ei synnytä uusia virkavelvollisuuksia seurakunnan työntekijöille tai
seurakunnalle. Kirkkoherra selvittää, ketkä seurakunnan työntekijöistä ovat valmiita
pitämään pastoraalisessa ohjeessa tarkoitettuja tilaisuuksia.
4. Savonlinnassa noudatetun paikallisen tavan mukaan päiväjumalanpalveluksen yleisessä
esirukouksessa rukoillaan kirkollisesti vihittyjen parien puolesta.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Heikki Härkönen ja Pellervo Kokkonen ovat jättäneet kirkkoneuvoston päätöksestä 35
§/23.2.2017 oikaisuvaatimuksen, joka on päivätty 13.3.2017 (liite ). Kirkkoneuvoston
tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 28.2.2017, jolloin KL 24:11,2
mukaan seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon. KL 24:3,1 mukaan
seurakunnan kirkkoneuvoston päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen
kirkkoneuvostolle. KL 24:6,1 mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä seurakunnan
viranomaisen päätöksestä asianosaisen lisäksi myös seurakunnan jäsen. Oikaisuvaatimus
on KL 24:9,1 mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Härkösellä ja Kokkosella on Savonlinnan seurakunnan jäseninä oikeus tehdä kyseinen
oikaisuvaatimus ja se on tuotu kirkkoherralle maanantaina 13.3.2017, siis määräajassa.
Oikaisuvaatimuksessaan he pyytävät:
”Päätöksessä todetaan, että uusi avioliittolaki tarkoittaa maistraatissa tehtävää
vihkimistä. Ei ole perusteltu olettaa, että on olemassa sekoittumisen vaara maistraatin ja
kirkkorakennuksen välillä. Kuitenkin päätös on tehty siinä pelossa, että kirkon
avaaminen uuden avioliittolain mukaiselle parille heidän puolesta ja kanssa rukousta
varten, aiheuttaisi sekaannusta. Katsomme, että tehty päätös ei ole perusteltu ja
tarkoituksenmukainen.
Tark. ______ / ______

Samoin perustein on syytä harkita, mihin perustuu kielto, ettei seurakunnan jäsenten
solmimia avioliittoja voida lukea kirkossa tai rukoilla jumalanpalveluksen yhteydessä
näiden puolesta. Päätösten yhteydessä olisi syytä varmistua, ettei se ole Suomen
lainsäädännön kanssa ristiriidassa. Erityisesti toivomme huomioitavan, mitä
Yhdenvertaisuuslaissa sanotaan.
Pyydämme perumaan yllä yksilöidyt päätökset, eli mahdollistamaan ”puolesta ja
kanssa” rukoukset kirkkorakennuksessa ja sallittavan parien puolesta rukoilun
päiväjumalanpalveluksen yhteydessä.”
Ensimmäinen oikaisuvaatimuksen pyyntö koskee kirkon käyttöä. Oikaisuvaatimuksen
mukaan sekoittumisen vaaraa maistraatin ja kirkkorakennuksen välillä ei ole. Tämä pitää
paikkansa, mutta siitä ei seuraa, että kirkkoneuvoston päätös olisi perusteeton tai että se
ei olisi tarkoituksenmukainen. Kirkkoneuvosto on perustellut päätöstään 35 §/23.2.2017
sillä, että julkisuudessa vallitsee epäselvyys kirkollisen avioon vihkimisen ja avioliiton
siunaamisen periaatteista. Siksi kirkon käyttäminen piispainkokouksen vuoden 2011
pastoraalisen ohjeen mukaisissa rukouksissa voi johtaa tällaisen erityisen rukouksen
sekoittumiseen avioliiton siunaamisen tai avioliittoon vihkimisen kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös on annettujen ohjeiden (piispainkokouksen selonteko 2017)
mukainen. Se on siten perusteltu ja tarkoituksenmukainen. Kuten päätöksessä todetaan,
se on voimassa toistaiseksi. Se voidaan tulevaisuudessa perua, jos osoittautuu, että ero
pastoraalisen ohjeen mukaisen rukouksen ja avioliiton siunaamisen välillä on
käytännössä selvä.
Erikseen on vielä syytä huomauttaa, että kirkkoneuvoston päätös ei kiellä samaa
sukupuolta olevilta pareilta tai heidän omaisiltaan pääsyä kirkkoon rukoilemaan.
Päinvastoin, kaikkia kutsutaan kirkkoon ja muuhun seurakunnan toimintaan, heidän
seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta.
Toinen oikaisuvaatimuksen pyyntö koskee kirkkoneuvoston tekemää ”kieltoa, ettei
seurakunnan jäsenten solmimia avioliittoja voida lukea kirkossa tai rukoilla
jumalanpalveluksessa näiden puolesta”. Samalla pyydetään huomioimaan
yhdenvertaisuuslaki.
Kirkkoneuvoston 35 §/23.2.2017 päätöksen mukaan ”Savonlinnassa noudatetun
paikallisen tavan mukaan päiväjumalanpalveluksen yleisessä esirukouksessa rukoillaan
kirkollisesti vihittyjen parien puolesta.” Perusteluissaan kirkkoneuvosto toteaa, että ”Tätä
paikallista tapaa ei ole syytä muuttaa, vaikka yhteiskunnan avioliittolaki onkin
muuttunut.” Kirkkoneuvoston päätös on tältäkin osin piispainkokouksen selonteon
mukainen, jossa korostetaan vapaaehtoisuutta (”voidaan”) sekä paikallista harkintaa
(”mikä on paikallinen tapa”).
KJ 6:13 mukaan ”Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien,
kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen
sielunhoidon harjoittamisesta.” Hänen ohjeistamallaan tavalla samaa sukupuolta olevien
parien puolesta voidaan rukoilla päiväjumalanpalveluksen yleisessä esirukouksessa, jos
tällainen esirukouspyyntö jumalanpalveluksen toimittajille tulee.

Tark. ______ / ______

Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) säädetään sen soveltamisalasta 1 luvun 2 §:ssä:
”Tätä lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Lakia ei kuitenkaan
sovelleta yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä
uskonnonharjoitukseen.” Siten kirkossa tapahtuvaan rukoukseen ei sovelleta
yhdenvertaisuuslakia.
Kolmanneksi oikaisuvaatimuksessa pyydetään arvioimaan, edustaako tehty päätös
seurakuntalaisten kantaa. Seurakuntavaalien perusteella muodostettu kirkkovaltuusto on
valinnut kirkkoneuvoston johtamaan seurakunnan toimintaa, edistämään sen hengellistä
elämää ja muutoinkin toimimaan seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi (KL 10:1). Näin
kirkkoneuvosto edustaa seurakuntalaisia seurakunnan hallinnossa. Kirkkoneuvostolla on
velvollisuus tehdä päätöksiä asioissa, joissa sillä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan
on toimivalta. Tätä toimivaltaa kirkkoneuvosto on 23.2.2017 käyttänyt ja tullut päätöksen
§ 35 mukaiseen johtopäätökseen.
Sen vuoksi oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto toteaa, että
oikaisuvaatimus osoittaa avioliittolain muutoksen olevan herkkä ja seurakunnan jäseniä
jakava asia. Kirkkoneuvosto painottaa piispainkokouksen selonteon mukaisesti, että
”Avioliittolain muutos ei muuta kirkon avioliitto-opetusta ja vihkimiskäytäntöjä, mutta se
tekee tarpeelliseksi löytää kirkossa tapoja keskustella uuden tilanteen tuomista
kokemuksista ja näkökulmista. Kaikkia kirkon jäseniä uusi tilanne kutsuu tarkistamaan
omia asenteitaan pitäen mittapuuna apostolin kehotusta: ”Kunnioittakaa kilvan toinen
toistanne”. (Room. 12:10).”
Puheenjohtajan esitys:
Oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä ja se hylätään.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kävi vilkasta keskustelua jätetyn oikaisuvaatimuksen perusteella.
Arja Saarikoski teki muutosesityksen edellisessä kokouksessa hyväksyttyyn puheenjohtajan esityksen kohtaan 2. siten, että pykälässä tarkoitetut rukoukset sallittaisiin myös
kirkoissa. Samoin hän esitti kohtaan 4. muutosta siten, että jumalanpalveluksen
yhteydessä rukoillaan myös samaa sukupuolta olevien liiton puolesta. Irja Härmälä
kannatti tehtyä esitystä.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet ja suoritetussa äänestyksessä puheenjohtajan esitys
sai 9 ääntä ja Arja Saarikosken esitys 4 ääntä. Vastaesitystä kannattivat Immonen,
Härmälä, Kurttila ja Saarikoski.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Puheenjohtajan
esitys pitää edellisen kokouksen päätös voimassa tuli kirkkoneuvoston
päätökseksi äänin 9 – 4.

Tiedotussihteeri Pia Rask poistui kokouksesta klo 20.10.

61. §
SAVONLINNAN MUSIIKKIAKATEMIAN ANOMUS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Savonlinnan Musiikkiakatemia on perinteisesti järjestänyt heinä- elokuussa Savonlinnan
mestarikurssien yhteydessä reilut parikymmentä korkeatasoista konserttia sisältävän
Tark. ______ / ______

sarjan, joista 1 – 2 on järjestetty Tuomiokirkossa. Haastavan taloustilanteensa ja mestarikurssien laadun ja määrän turvaamiseksi Musiikkiakatemia on joutunut säästämään
kaikesta mahdollisesta. Tulevana kesänä toinen Tuomiokirkossa järjestettävä konsertti,
18.7.2017, on sovittu kanttorien kanssa toteutettavaksi siten, että sinne on vapaa pääsy,
vain ohjelmia on myynnissä.
Musiikkiakatemia anoo, että kirkkoneuvosto myöntäisi Tuomiokirkon 25.7.2017
klo 15 konserttikäyttöön ilman, että siitä maksetaan tilavuokraa, vaikka konserttiin
myydään pääsyliput. Kamarimusiikin helmiä –konsertissa esiintyvät mm. Ralf Gothóni,
piano, Mark Gothóni, viulu ja Marko Ylönen, sello. Konsertti on osa presidentti
Martti Ahtisaaren 80-vuotis syntymäpäivän ohjelmaa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Savonlinnan Musiikkiakatemialle luvan myydä pääsylippuja
Tuomiokirkon konserttiin 25.7.2017 ilman, että kirkon käytöstä peritään tilavuokraa.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

62. §
ALOITE TUOMIOKIRKON NÄKÖALATASANTEEN AVAAMISESTA YLEISÖLLE
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 0447768024
Seurakuntaan on tullut aloite, jossa esitetään Tuomiokirkon tornin hyödyntämistä
turistiaikaan näköalapaikkana.
Asiasta on kysytty lupaa Savonlinnan rakennusvalvonnasta, joka on antanut seuraavan
lausunnon kuultuaan pelastusviranomaisia:
”Poistumistiehen on oltava matkaa maksimissaan 40 metriä. Silloin kun käydään
kipuamaan yläkertaan, poistumistiehen on oltava maksimissaan matkaa 10 metriä.”
Näköalatasanne ei täytä rakennusvalvonnan vaatimaa poistumistien lyhintä matkaa, joten
näköalatasannetta ei voida avata yleisölle.
Talousjohtajan esitys:
Aloite todetaan mahdottomaksi täyttää viranomaismääräysten takia.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi, että tehty aloite Tuomiokirkon näköalatasanteen avaamisesta yleisölle on viranomaismääräysten takia
mahdoton toteuttaa.

63. §
SEURAKUNNAN SIJOITUKSET
Valmistelija: Talousjohtaja Kari Virtanen 0447768024
Kirkkoneuvosto päätti perustaa seurakunnan sijoituksia varten ryhmän talousjohtajan
tueksi valmistelemaan esitystä seurakunnan tulevaisuuden sijoituksiksi. Kirkkoneuvoston
päätöksen mukaan 31.1.2017 summa olisi ollut Hautainhoitorahastolta 600.000 euroa ja
seurakunnalta 400.000 euroa.
Ryhmään valittiin Juho Tiainen, Tuula Rasimus ja Poku Sihvonen. Ryhmälle annettiin
valtuudet kutsua asiantuntijoita avukseen. Asiantuntijoina käytettiin Aki Nyyssöstä ja
Elina Hämäläistä. Ryhmä kokoontui neljä kertaa. Ensimmäisellä kertaa käytiin läpi
seurakunnan sijoitussalkkua. Ryhmän näkemyksen mukaan seurakunnan sijoitukset ovat
tällä hetkellä liian laajalle hajautettuja ja osin matalatuottoisia. Tältä pohjalta
Tark. ______ / ______

kirkkoneuvostolle esitetään vielä lisäksi muutaman sijoitussalkun lunastamista ja
liittämistä tähän samaan sijoituskokonaisuuteen. Näin sijoitettava pääoma on noin 1,8
milj., josta puolet on Hautainhoitorahaston osuutta. Pääoma koostuu sijoitettavista
kassavaroista ja hajautettujen sijoitusten lunastamisesta.
Kassavirran suojaamiseksi tehtiin ensimmäisessä kokouksessa periaatepäätös, jolla
esitetään kirkkoneuvostolle, että puolet (noin 900.000 euroa) varataan metsän ostoon.
Metsä on talouden suhdannemuutoksista huolimatta vakaata tuottoa. Metsä on tähänkin
mennessä ollut seurakunnan talouden tukijalka. Talousjohtajalle annetaan oikeudet tehdä
tarjous metsätiloista. Ennen tarjouksen tekemistä metsätilasta, tulee siihen tutustua
kirkkoneuvoston valitsemien henkilöiden kanssa.
Koko summa laitettaisiin ensin valituille sijoituskohteille ja tästä summasta varataan 2
vuoden aikana ostettavaksi 900.000 eurolla metsäomaisuutta.
Esitämme kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto antaa Etelä-Savon
Metsänhoitoyhdistykselle oikeudet etsiä sijainniltaan, metsäpohjaltaan ja
kasvuluokaltaan sopivia metsätiloja.
Toisessa kokouksessaan ryhmä kuuli Suur-Savon Osuuspankin näkemystä sijoituksista
sekä Mhy Etelä-Savon asiakkuuspäällikkö Harri Huupposta. Kolmannessa tapaamisessa
kuultiin Nordean ja Taaleri varainhoidon esitystä seurakunnan sijoituksiksi. Neljännellä
kerralla esitystä oli pitämässä Danske Bank. Neljänteen tapaamiseen Elina Hämäläinen ei
päässyt osallistumaan.
Neljännellä kokoontumisella käytiin tarjouksia läpi ja tehtiin esitys kirkkoneuvostolle.
Talousjohtajan esitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää lunastaa Osuuspankin 501.000 euron sijoituksen
2. Hautainhoitorahastolle tehdään 450.000 euron lisäsijoitus Danske Invest Kestävä Arvo
Osake T -rahastoon.
3. Hautainhoitorahastolle tehdään 450.000 euron sijoitus Nordea –maltillinen salkkuun.
Tämän sijoituksen lunastuksella rahoitetaan Hautainhoitorahaston metsänostoa.
4. Seurakunnalle tehdään noin 900.000 euron sijoitus Danske Bank varainhoito 25 –
rahastoon. Tästä sijoituksesta lunastetaan 450.000 euroa metsän hankintaa varten.
5. Talousjohtajalle annetaan oikeudet toteuttaa yllä mainitut lunastukset ja sijoitukset.
6. Kirkkoneuvosto valitsee kolme henkilöä metsätilatarjousten käsittelyyn.
7. Metsähankinnoista tehdään kirkkoneuvostossa erilliset päätökset.

Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin lunastettavien ja tehtävien
sijoitusten osalta esityksen mukaisesti ja talousjohtaja valtuutettiin
toteuttamaan ne.
Kirkkoneuvosto valitsi metsätilatarjousten käsittelijöiksi talousjohtaja
Kari Virtasen lisäksi Juho Tiaisen, Touko Ahokkaan, Martti Konstin
ja Anne Käyhkön. Asiantuntijana he voivat tarvittaessa käyttää Aki
Nyyssöstä.
Metsähankinnoista tehdään kirkkoneuvostossa erilliset päätökset.

64. §
SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN
KIRKKOVALTUUSTOLLE
valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen 39. § käsiteltiin Savonlinnan seurakunnan vuoden
2016 tilinpäätös seuraavasti:
Tark. ______ / ______

Toimintakulut:
Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 5.210.789,26 euroa. Palkkojen osuus
seurakunnan toimintakustannuksista oli 60,58 % (62,32/2015, 62,98/2014, 62,27/2013,
61,38/2012, 61,86/2011, 61,25/2010, 63,96/2009) prosenttia ja verotuloista 71,6 %
(69,91/2015, 74,05/2014, 75,97/2013, 76,54/2012, 72,03/2011, 75,2/2010, 76,52/2009)
prosenttia.
Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 1.748.494,12 €. Summa alitti talousarvion
18.247,88 eurolla. Yksittäisiä suuria ylityksiä oli, mutta ne kompensoituvat muiden tilien
säästöillä.
Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 92.278,29 €, ylitystä talousarvioon
nähden oli 5.198,29 euroa.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 963.178,72 €. Tavarahankinnat jäivät talousarviosta
42.6165,28 €.
Annetut avustukset olivat 354.249,10 €. Avustukset olivat noin 135.000 euroa yli
talousarvion, mutta se selittyy sillä että suuri osa ylityksestä oli kerättyjä
vapaaehtoisvaroja, jolloin ylitys kuittaantuu tulopuolella.
Muut toimintakulut olivat 232.588,48 €, suurimpina yksittäisinä kohtina kiinteistövero
145.060,04 €. Kiinteistöveroa maksettiin 43.000 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena.
Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen 6.719.125,26 €.
Kun otetaan huomioon verotulot + 6.471.882,56 € ja valtionrahoitus 806.880,00 euroa,
josta vähennetään verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu -ja lisätään annetut
avustukset, korko- ja rahoitustuotot ja kulut saadaan vuosikate, joka on alijäämäinen 78.879,76 €. Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien
tulojen ja menojen erotusta. Sijoitustuotot jäivät edellisvuotista vähemmiksi noin 180.000
euroa.
Vuosikatteesta vähennetään poistot –414.170,68 € saadaan tilikauden tulos, mikä on
493.050,44 € alijäämäinen. Taseesta puretaan investointivarausta 34.754,08 euroa, mikä
näin parantaa seurakunnan tilikauden tulosta ja tilikauden tulokseksi tulee -458.296,36
€.
Tilikauden tulos oli odotettua olennaisesti huonompi. Huonoon tulokseen vaikutti se, ettei
kiinteistöjä saatu kaupaksi ja ettei sijoitukset tuottaneet odotetulla tavalla. Jos nämä
tuotot olisivat toteutuneet, tilikauden tulos olisi ollut ylijäämäinen.
Savonlinnan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on noin 27,6 milj. eur.
Talousjohtajan esitys:
1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä -458.296,36 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja esittää tilinpäätöksen
tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Käsittely:
Tulokseen vaikuttivat tulopuolella se, että verotulot jäivät alle ennakoidusta eivätkä
sijoitukset tuottaneet kovin hyvin viime vuonna. Myöskään kiinteän omaisuuden
myynnit eivät toteutuneet.
Toiminnallisen puolen kulut pysyivät hyvin talousarvion puitteissa, siitä annettiin
kiitokset henkilöstölle.
Tark. ______ / ______

Päätös:

1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä - 458.296,36 euroa
siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja esittää
tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Tilintarkastus on tehty 28.3.2017 ja tilintarkastuskertomus luetaan kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättää, että tilikauden alijäämä -458.296,36 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille.
2) vahvistaa Savonlinna seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2016
3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016
Käsittely:
Varapuheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättää, että tilikauden alijäämä – 458.296,36 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2) vahvistaa Savonlinnan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2016
3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. –
31.12.2016

65. §
MUUT ASIAT – liite no 2
- Kolehtisuunnitelmaa täydennettiin ajalle 23.4. – 7.5.2017.
23.4. ja 7.5. kerätään kirkkohallituksen määräämät kolehdit ja 30.4.
liitteen 2 mukaisiin kohteisiin.
66. §
ILMOITUSASIAT
- kirkkoherran päätösluettelon sivu 2 – esityslistan liite 4
- talousjohtajan päätös minikaivurin hankinnasta – esityslistan liite 5
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 2/2017 – esityslistan liite 6
- Kiinteistöjen kuntokartoitukset ovat meneillään, niistä annetaan tietoa kun
ne valmistuvat
- Kirkkovaltuusto 25.4. Hirvaslahdessa
- Kirkkoneuvostot 9.5. seurakuntakeskuksessa ja 30.5. metsäretken yhteydessä
- Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on 14.10.
Ruokolahdella
67. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.
68. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.15.

Tark. ______ / ______

