SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
11/2015
Kokous 1.12.2015

Aika
Tiistai 1.12.2015 klo 16.00 – 19.25
Paikka
Seurakuntakeskus, kokoushuone
Osallistujat
Jäsenet
(x)
Juntunen Sammeli
(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
(x)
Loikkanen Olli
(x)
Rasimus Tuula
(x)
Luostarinen Jarmo
(x)
Saarikoski Arja
Muut
osallistujat ( x )
Behm Sari
(x)
Liukko Rauni
(x)
Virtanen Kari
(-)
Kiukkonen Arja
(x)
Auvinen Pekka
(x)
Härkönen Marjaana
(x)
Loikkanen Toivo
(x)
Parkkinen Jaakko
(x)
Puustinen Seija

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
klo 16.30 jäsen
jäsen
varajäsen Tero Mikkoselle (työeste)
jäsen
- klo 18.45
varajäsen Sirkka Rautiaiselle (matkoilla)
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
klo 16.30 tiedotussihteeri
Enonkosken aluekappalainen
Punkaharjun aluekappalainen
Kerimäen aluekappalainen klo 16.35 Savonrannan kappalainen - klo 18.45
pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 207-216, 224-228,
231-234

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 217-223, 229-230

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ______ / ______ 2015

Martti Konsti
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Olli-Pekka Kristiansson

Kirkkoherranvirasto 8. – 22.12.2015

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

207. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

208. §
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 24. päivänä marraskuuta 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. Klo 16.30 alkaen 13. jäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

209. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä:
226. § Katri Inkilän irtisanoutuminen
227. § Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskija
228. § Vuorotteluvapaa-anomus
229. § Varparannan kyläyhdistyksen anomus Varparannan
tapulin valaisemisesta
230. § Siivooja-vahtimestarin tehtävä

210. §
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.
Tark. ______ / ______

Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat
Martti Konsti ja Olli-Pekka Kristiansson.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 7. joulukuuta 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 8. – 22.12.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 2. joulukuuta 2015.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Konsti ja Olli-Pekka
Kristiansson.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 8. –
22.12.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 2. joulukuuta 2015.

211. §
KIRKKOVÄÄRTIEN VALINTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkoneuvoston jäsenille on lähetetty kirje, jossa on kerrottu suunnitelmasta jatkaa
jumalanpalvelusryhmien toimintaa Savonlinnan Tuomiokirkon messuissa. Sitä varten
tarvitaan riittävä määrä jumalanpalvelusryhmien johtajia eli kirkkoväärtejä.
Puheenjohtajan esitys:
Keskustellaan jumalanpalvelusryhmistä. Jos päädytään toiminnan jatkamiseen,
valitaan kirkkoväärtejä. Jos halukkaita ei löydy nyt riittävästi, mietitään mistä niitä
saattaisi löytyä ja annetaan kirkkoherralle valtuutus valita heidät.
Päätös:

Kirkkoväärteiksi lupautuivat Rauni Liukko, Tuula Rasimus, Aune
Malinen, Sari Behm ja Martti Konsti. Jumalanpalvelusryhmien
toiminta voidaan siten aloittaa.

212. §
LÄHETYSTYÖN NIMIKKOSOPIMUSTEN UUSIMISET
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Lähetyksen tukiryhmä ja lähetyssihteerit sekä lähetysteologi ovat käyneet läpi
lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjä nimikkosopimuksia tilanteissa, joissa entiset
nimikkosopimukset ovat päättyneet. Kirkkoneuvostolle esitetään seuraavia uusia
nimikkosopimuksia:

Tark. ______ / ______

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Uudeksi nimikkolähetiksi otetaan Saara Karttunen 1.1.2016-31.12.2018, Venäjän työ,
nimikkosopimus 10.000 e.
Nimikkosopimusta Aatto Lamminpään työn tukemiseksi jatketaan 30.9.2016 saakka,
3400 e.
Nimikkosopimus Pitkäsen perheen tukemiseksi on päättynyt.
Lähetysyhdistys Kylväjä
Tehdään uusi palvelusopimus Kylväjän kanssa nimikkolähetin ja Eeria Niemen
(Jakutia) työn tukemiseksi, yhteisumma 15.000 e (2 x 7500 e).
Lisäksi tehdään nimikkokohdesopimus Kylväjän Ebenezer-työn tukemiseksi (Erja
Säde-Aweidan työ Haifassa), 2000 e.
Heleniuksen ja Sihvosen perheen nimikkosopimukset ovat päättyneet.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto ottaa seurakuntamme nimikkolähetiksi Saara Karttusen ja tekee häntä
koskevan kannatussopimuksen SEKL:n kanssa vuosiksi 2016 – 2018, kannatussummana 10.000 euroa vuodessa. Kirkkoneuvosto jatkaa Aatto Lamminpään
sopimusta 30.9.2016 saakka, kannatussumma 3.400 euroa.
Kirkkoneuvosto tekee palvelusopimuksen Kylväjän kanssa nimikkolähetin
tukemiseksi ja Eeria Niemen Jakutian työn tukemiseksi,
yhteissummaan 15.000 euroa. Lisäksi tehdään nimikkokohdesopimus Kylväjän
Ebenezer-työn tukemiseksi Haifassa, 2.000 euroa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti uusia nimikkosopimukset puheenjohtajan
esityksen mukaisesti.

213. §
JOHTAVA NUORISOTYÖNOHJAAJA
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 29.9.2015 johtavan nuorisotyönohjaajan
virkaan nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkysen. Hän on viikolla 45 ilmoittanut ja
10.11.2015 lähettänyt kirjallisen tiedon, ettei ota virkaa vastaan 1.12.2015 alkaen/
irtisanoutumisilmoituksen.
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Poikkeukset julkisesta
hakumenettelystä on säädetty KL 6 luvun 11 §:ssä.
KL 6 luku 11 § 5): virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä,
kun virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen
aloittamispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa hakenut, kelpoisuusehdot hakuajan
päättyessä täyttänyt hakija.
Viran hakuajoilla virkaa hakivat kelpoisuusehdot täyttävät Urpo Häkkinen, Juha
Hakala ja Kari Tynkkynen. Heistä virkaan valittu Kari Tynkkynen ei siis ota virkaa
vastaan ja Urpo Häkkinen perui hakemuksensa ennen valintaa. Näin ollen virkaa
hakeneista on käytettävissä Juha Hakala.
Juha Hakala on antanut puheenjohtajalle suostumuksen, että hänet voidaan valita
johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan. Lisäksi hän on anonut virkavapaata
Punkaharjun kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta ajalle 1.1.Tark. ______ / ______

30.4.2016 mikäli kirkkoneuvosto päättää ottaa hänet johtavan nuorisotyönohjaajan
virkaan. (johtavan nuorisotyönohjaajan koeaika).
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan kirkon nuorisotyönohjaaja Juha Hakalan 1.1.2016 alkaen. Palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Kirkkoneuvosto myöntää Juha Hakalalle virkavapaan Punkaharjun kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta ajalle 1.1. - 30.4.2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan
kirkon nuorisotyönohjaaja Juha Hakalan 1.1.2016 alkaen. Palkkaus
vaativuusryhmän 503 mukaan.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun
on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Samalla kirkkoneuvosto myönsi Juha Hakalalle virkavapaata
Punkaharjun kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta
ajalle 1.1. - 30.4.2016.

Outi Kurttila ja Kari Virtanen saapuivat kokoukseen kello 16.30 tämän pykälän käsittelyn
aikana.

214. §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkkoneuvosto on 29.8.2015 §:n 154 kohdalla myöntänyt eron nuorisotyönohjaaja
Mikko Piiroiselle.
Viran hoito on 31.12.2015 saakka järjestyksessä tilapäisjärjestelyin.
Edellisessä kirkkoneuvoston §:ssä on esitetty nuorisotyönohjaaja Juha Hakalaa
valittavaksi johtavaksi nuorisotyönohjaajaksi. Tarkoitus on, että vapautuvaa
Punkaharjun nuorisotyönohjaajan paikkaa ei täytetä, vaan Hakala hoitaisi ko. virkaan
kuuluvat tehtävät. (johtavan nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö 5 § 3):n mukaisesti
tehtävänä on osallistua varsinaiseen nuorisotyöhön 70 % työajasta)
Näin ollen 1.1. alkaen nuorisotyön puolella on 2 työntekijän vajaus.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi 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 17.12.2015 ja päättyy 8.1.2016 klo 15.
Päätös:

Kirkkoneuvosto julisti haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran,
jonka tehtäviin kuuluvat erityisesti varhaisnuorisotyön tehtävät.
Viran vaativuusryhmä on 502. Viran täytössä noudatetaan 4 kk:n
koeaikaa. Viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
Tark. ______ / ______

terveydentilastaan sekä rikoslain 6 §:n 2. mom. mukainen
rikosrekisteriote. Viran hakuaika alkaa 17.12.2015 ja päättyy
8.1.2016 klo 15.

215. §
PUNKAHARJUN ALUEKAPPALAISEN SIJAINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Marjaana Härköselle on myönnetty ero VI kappalaisen/Punkaharjun aluekappalaisen
virasta 1.1.2016 lukien. Tuomiokapituli on julistanut viran haettavaksi, hakuaika
päättyy 27.11.2015. Tehtäviä hoitamaan tarvitaan sijainen viran täytön ajaksi.
Seurakuntapastori Sari Vauhkonen on lupautunut hoitamaan sijaisuutta määräajan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta VIII seurakuntapastori Sari Vauhkoselle
viranhoitomääräystä Savonlinnan VI kappalaisen/Punkaharjun aluekappalaisen
viransijaiseksi 1.1.2016 alkaen enintään siihen saakka, kun virka saadaan vakituisesti
täytettyä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta VIII seurakuntapastori
Sari Vauhkoselle viranhoitomääräystä Savonlinnan VI kappalaisen/
Punkaharjun aluekappalaisen viransijaiseksi 1.1.2016 alkaen
enintään siihen saakka, kun virka saadaan vakituisesti täytettyä.

216. §
PASTORI JOHANNA TYKKYLÄISEN SIVUTOIMILUPAHAKEMUS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Pastori Johanna Tykkyläinen anoo sivutoimilupaa vuodeksi 2016, jotta hän voi
kirjoittaa Kotimaa-lehteen kirkkovuoden pyhäpäiviä koskevia tekstejä neljän viikon
välein. Hän arvio työhön kuluvan kolme tuntia/teksti. Kirjoittamiset hän hoitaisi
vapaa-ajallaan ja niistä olisi hyötyä myös virantoimituksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto puoltaa pastori Johanna Tykkyläisen sivutoimilupahakemusta
vuodeksi 2016 ja lähettää sen tuomiokapitulille käsiteltäväksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti puoltaa pastori Johanna Tykkyläisen sivutoimilupahakemusta Kotimaa-lehden kirjoituksia varten vuodeksi
2016 ja lähettää sen tuomiokapitulille käsiteltäväksi.

217. §
EMÄNTÄ LEENA PARKKISEN VUOROTTELUVAPAAN SIJAINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkkoneuvosto on myöntänyt emäntä Leena Parkkiselle vuorotteluvapaan
ajalle 1.11.2015 - 25.10.2016.
Te-toimistolta saatiin vasta 27.10.2015 vahvistus sille, että sijainen
täyttää vuorotteluvapaan sijaiselle asetetut ehdot.
Talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä vuorotteluvapaan sijaiseksi
1.11.2015 - 25.10.2016 palkattiin Paula Herttuainen.

Tark. ______ / ______

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa talousjohtajan tekemän viranhaltijapäätöksen Paula
Herttuaisen palkkaamiseksi Leena Parkkisen vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle
1.11.2015 - 25.10.2016
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti talousjohtajan viranhaltijapäätöksen
Paula Herttuaisen palkkaamisesta Leena Parkkisen vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.11.2015 – 25.10.2016.

Toivo Loikkanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 16.35.
218. §
HENKILÖSTÖN MUISTAMISET
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Savonlinnan seurakunta on muistanut henkilöstöään kirkkoneuvoston päätöksen
11.3.2003 §:n 61 ja 21.5.2013 §:ssä 121 tehdyn muutoksen mukaisesti.
Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto muistaisi
henkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä hankkimalla heille lahjan 10, 20, 30
ja 40 vuoden työssäolosta, heidän täyttäessään 50 tai 60 vuotta, siirtyessään
eläkkeelle, erotessaan seurakunnan palveluksesta tai mennessään avioliittoon.
Aiempaan käytäntöön verrattuna yhteistyötoimikunta esittää palveluvuosimuistamisien pitämistä ennallaan. Sen sijaan syntymäpäivien muistaminen edellyttäisi
puolen vuoden palveluksessa oloa. Samoin palveluksesta eroavia muistettaisiin vasta
10 vuoden palvelun jälkeen. Muutamaa lahjan arvoa esitetään hieman korotettavaksi.
Alla lahjan arvot siten, että vasemmalla on nykyinen käytäntö ja oikealla lihavoituna
1.1.2016 käyttöön otettavaksi esitettävät uudet summat.
40 vuotta Savonlinnan seurakunnan palveluksessa olleet
30 vuotta Savonlinnan seurakunnan palveluksessa olleet
20 vuotta Savonlinnan seurakunnan palveluksessa olleet
10 vuotta Savonlinnan seurakunnan palveluksessa olleet

400 €
300 €
200 €
150 €

400 €
300 €
200 €
150 €

50 vuotta täyttävä (väh. ½ vuotta palv.)
60 vuotta täyttävä (väh. ½ vuotta palv.)
seurakunnan palveluksesta eroaminen (väh. 2v. palvellut)
seurakunnan palveluksesta eroaminen (väh. 5v. palvellut)
seurakunnan palveluksesta eroaminen (väh.10v. palvellut)
eläkkeelle jääminen (väh. 2v. palvellut)
eläkkeelle jääminen (väh. 5v. palvellut)
eläkkeelle jääminen (väh.10v. palvellut)
Avioliiton solmiminen (väh. 2v. palvellut)

90 €
100 €
50 €
70 €
90 €
50 €
70 €
100 €
90 €

100 €
100 €
100 €
50 €
100 €
150 €
100 €

Seurakunta ostaa esinelahjan, yllä olevien summien puitteissa. Lahja voi olla joko
koru/kello, urheiluväline tai –asu, design-/taidetuote tai kirjalahja.
Kukkatervehdyksellä huomioidaan pitempiaikaiset sairaustapaukset ja
kuolemantapaukset sekä perheenlisäykset.
Tark. ______ / ______

Jos henkilöllä on samaan aikaan useampi merkkipäivä, voidaan jokaisen
merkkipäivän johdosta antaa oma erillinen lahja tai lahjan arvot voidaan
yhdistää.
Seurakuntaliitoksien myötä Savonlinnan seurakunnan palvelukseen
siirtyneen henkilöstön palveluajassa huomioidaan myös liittyneen
seurakunnan palveluksessa kertynyt yhdenjaksoinen palveluaika.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa henkilökunnan muistamiskäytännöksi 1.1.2016 alkaen:
palveluvuosimuistamiset:
40 vuotta Savonlinnan seurakunnan palveluksessa olleet
30 vuotta Savonlinnan seurakunnan palveluksessa olleet
20 vuotta Savonlinnan seurakunnan palveluksessa olleet
10 vuotta Savonlinnan seurakunnan palveluksessa olleet

400 €
300 €
200 €
150 €

syntymäpäivät:
50 vuotta täyttävä (väh. ½ vuotta palv.)
60 vuotta täyttävä (väh. ½ vuotta palv.)

100 €
100 €

seurakunnan palveluksesta eroaminen (väh. 10v. palvellut)
eläkkeelle jääminen (väh. 2v. palvellut)
eläkkeelle jääminen (väh. 5v. palvellut)
eläkkeelle jääminen (väh. 10v. palvellut)

100 €
50 €
100 €
150 €

Avioliiton solmiminen (väh. 2v. palvellut)

100 €

Seurakunta ostaa esinelahjan, yllä olevien summien puitteissa. Lahja voi olla joko
koru/kello, urheiluväline tai –asu, design-/taidetuote tai kirjalahja.
Kukkatervehdyksellä huomioidaan pitempiaikaiset sairaustapaukset ja
kuolemantapaukset sekä perheenlisäykset.
Päätös:

Talousjohtajan esitys henkilökunnan muistamiskäytännöksi
hyväksyttiin edellä olevan mukaisesti 1.1.2016 alkaen.

219. §
KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 – esityslistan liite 1
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, puh. 044-7768024
Yhteistyötoimikunta kävi läpi liitteessä olevat koulutusanomukset.
Anomukset esitetään kirkkoneuvostolle hyväksyttäviksi muilta osin, paitsi
Toivo Loikkasen anomus Lähi-idän opintomatkaan ja viiden kanttorin
opintomatka Englantiin. Ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ei
puolleta kirkkoneuvoston periaatepäätöksen nojalla ja seurakunnan
taloudellisen tilanteen perusteella. Lisäksi Toivo Loikkasen opintomatka
ajoittuu hänen vuorotteluvapaansa ajalle. Myös eri ammattikuntien tasapuolista
mahdollisuutta osallistua koulutuksiin pidettiin tärkeänä. Kanttoreille on
kirkkoneuvoston erillisellä päätöksellä myönnetty opintomatka Saksaan
vuonna 2013.
Tark. ______ / ______

Yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen on saapunut vielä kaksi koulutushakemusta
lähetyssihteeri Sakari Seppälältä:
1) KAIROS, lähetysaiheinen intensiivikurssi uskontoidentiteettiämme unohtamatta,
koulutus 60 euroa + muut kustannukset 60 euroa
2) Kultturien törmäys vai kohtaaminen, koulutus 20 euroa, muut kustannukset 420
euroa
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan koulutussuunnitelman yhteistyötoimikunnan esittämässä muodossa ja lisää siihen Sakari Seppälän anomukset.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan koulutussuunnitelman
vuodelle 2016 yhteistyötoimikunnan esittämässä muodossa ja
lisäsi siihen kaksi Sakari Seppälän koulutushakemusta.
Ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ei hyväksytty.
Vaikutus talousarvioesitykseen -5.000 euroa.

220. §
KAUPPAKIRJOJEN YM. SOPIMUSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, puh. 044-7768024
Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksellä 17.3.2015 seurakunnan
puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa, ellei kirkkoneuvosto toisin
päätä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Immonen ja talousjohtaja Kari Virtanen, kaksi
yhdessä.
Kirkkoherra Sammeli Juntunen on palannut virkavapaalta, joten allekirjoitusoikeus
päivitetään sen mukaisesti.
Talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunnan puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra
Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Immonen ja talousjohtaja Kari Virtanen, kaksi yhdessä.
Päätös:

Savonlinnan seurakunnan puolesta tehtävät kauppakirjat ja
sopimukset allekirjoittaa, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä,
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Immonen ja talousjohtaja Kari Virtanen, kaksi yhdessä.

221. §
HAUTAUSMAAN OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS – esityslistan liite 2
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan seurakunnan hautausmailla on eri käytäntöjä siitä, kuinka pitkäksi aikaa
hautapaikkaoikeus luovutetaan. Savonrannalla ja Kerimäellä on hautoja, jotka on
luovutettu 25 vuodeksi. Muualla Savonlinnan seurakunnan alueella haudat
luovutetaan aina 50 vuodeksi. Hinta on sama sekä 25 vuotta luovutetuille haudoille,
että sitä pidemmille, 200 euroa/kaksi hautapaikkaa.
Jotta kaikki seurannan jäsenet olisivat samassa asemassa, tulisi hautapaikkaoikeus olla
yhtä pitkä kaikilla Savonlinnan hautausmailla.
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Hautausmailla on olemassa vielä ns. rivihautoja (köyhien hauta-alue, mm.
Varparannalla yhtenäisnurmialue). Rivihaudoille voitaisiin edelleen myöntää
hautapaikkaoikeus 25 vuodeksi.
Samalla hautausmaan Ohjesäännössä on huomioitu 1.1.12016 Savonlinnan
seurakuntaan liittyvä Rantasalmen seurakunnan hautausmaa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn Savonlinnan hautausmaan ohjesäännön ja esittää
sitä edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Päätös alistetaan Mikkelin
Tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Päätös saa lainvoiman seuraavan kuun alusta, kun
Mikkelin Tuomiokapitulin päätös asiassa on lainvoimainen
Päätös:

Talousjohtaja muutetun esityksen mukaisesti asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi.

222. §
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ
SUUNNITELMAT VUOSILLE 2017 - 2018 - esityslistan liitteet 3 ja 4
Savonlinnan seurakunnan työntekijät ovat laatineet vastuualueilleen talousarviot, jotka
yhdistämällä seurakunnan talousarvio vuodelle 2016 näyttää alijäämäiseltä 391.551
euroa. Talousjohtaja kävi neuvotteluita johtavien viranhaltijoiden kanssa ja heidän
kanssaan neuvottelemalla alijäämää saatiin pudotettua niin, että se näyttää 254.770
euroa alijäämää. Vuosikate on kuitenkin saatu puristettua ylijäämäiseksi 129.799
euroon. Kuluvan vuoden talousarvion alijäämä oli reilut 258.000 euroa.
Vähennykset työmuotojen esittämään talousarvioesitykseen:
Lähetyskannatus laskettu 2,5%=> 2,0 %
Siivoojan palkkakustannukset pois
Savolaiset selviytyjät
Teko Ry
Omaishoitajaprojekti
Pirtti Projekti

-30.000
-34.000
-500
-2.500
-3.000
-1.000

Muutos Kansainväliseen diakoniaan
Aunustyöstä pois
Lisää MaMu työhön

-2.000
+3.500

4850 muut avustukset pois läpimenokulu pois

-2.000

Virkatodistustuotot Rantasalmi

+7.000

Illallismessu Vuoriniemi
Aik.työ Saunaillan iltapala
Aik.työ Juhannusjuhla

-700
-300
-1.000
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Talousarvioon on palkat laskettu niin, ettei mahdollisia vapautuvia paikkoja ole
huomioitu. Työnantajalla ei ole mahdollisuutta tietää työtekijän eläköitymistä,
muutoin kuin pakollisessa 68 vuotta täytettyään.
Vuodella 2015 on jätetty täyttämättä kuusi vapautunutta virkaa/työsopimusta, joista on
saatu säästöä vuodelle 2016 noin 240.000 euroa.
Rantasalmen seurakunnan yhdistyttyä Savonlinnan seurakuntaan, on henkilöstösuunnitelmaa päivitettävä kuluvan vuoden aikana.
Tavoiteltava säästöpaine henkilöstökustannuksista on kasvanut, kun verotulot ovat
ennakoitua nopeammin vähenemässä.
Seurakunnalla on taseessaan kertyneitä ylijäämiä 3.000.000 euroa, joilla muutama
alijäämäinen vuosi saadaan katettua.
Taloutta joudutaan tasapainottamaan kiinteän omaisuuden myynnillä ja
henkilöstövähennyksillä. Taloutta ei voida loputtomiin tasapainottaa kiinteän
omaisuuden myynnillä, vaan aikaiseksi on saatava vuosittaisia säästöjä.
Savonlinnan seurakunnan talousarviossa on tientekokustannuksia Risusaareen ja
Punkaharjun Kukkoniemeen. Teiden avulla saataisiin 14 rantatonttia tieverkoston
piiriin ja myyntiin tulevina vuosina.
Ja jo vuonna 2012 tehdystä päätöksestä myydä Pikkukirkko on valitettu lokakuussa
2014 korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös asiasta tullee vuoden 2016 alkupuolella.
Tämä parantaisi seurakunnan kassaa 200.000 eurolla.
Vuodelle 2016 suunnitellut myyntikohteet löytyvät talousarvio-osan
kiinteistöhallinnon osiosta. Taloudellisen taantuman takia kiinteistöjen myynti on
vaikeaa ja todennäköisesti kaikki esitetyt kiinteistöt eivät mene kaupaksi tulevan
vuoden aikana.
Investointikustannuksia on vuodelle 2015 yhteensä 485.000 euroa. Tästä 465.000
euroa on Punkaharjun leirikeskuksen kehittämiseen ja 20.000 euroa Enonkosken
kirkon kellokoneiston automatisointiin. Lisäksi kiinteistöjä ylläpidetään tarpeen
mukaan.
Vuodelle 2016 seurakunta saa vielä vuoden 2015 yhteisövero-osuutta yli 200.000
euroa. Tulevina vuosina tämä tulo jää saamatta. Seurakunnan tulee vuoden 2016
aikana selvittää, kuinka tulojäämä saadaan katettua säästöillä tai muilla tuloilla.
Vuodelle 2017 talousarviossa on huomioitu kahden työtekijän vähennys ja vuodelle
2018 kolmen työntekijän vähennys. Jos vuoteen 2018 mennessä saadaan vähennettyä
kuusi työntekijää, saadaan talous tasapainoon. Tosin tämäkin vaatii, ettei kirkosta
eroaminen kiihdy entisestään.
Kirkkoneuvostolle esitellään talousarvio, jossa näkyy viime vuoden talousarvio,
työmuodon esitys ja talousjohtajan muuttama talousesitys. Lähetetty esitys on
lyhyessä muodossa, mikäli kirkkoneuvoston jäsenet haluavat tilikohtaisen version, sen
saa sähköisesti kari.virtanen@evl.fi Pidemmällä versiolla on pituutta vajaat 100 sivua.
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan esittämän toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2016 sekä suunnitelmavuosille 2017 - 2018 ja esittää sitä
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely:
Yhteistyötoimikunnan lausunto jaettiin kokouksen osallistujille. Siinä todetaan, että
yhteistyötoimikunta piti talousarviota henkilöstöystävällisenä, koska suunnitelmissa
ei ole irtisanomisia. Toimikunta toivoo jatkossa kiinnitettävän huomiota pienenevän
henkilöstön jaksamiseen ja panostamista työhyvinvointiin. Tämä vaatii myös
toimintojen suunnittelua ja karsimista.
Talousjohtaja esitteli tehtyjä vähennyksiä. Muut hyväksyttiin, mutta Aunustyöhön
palautettiin suunniteltu 2.000 euron vähennys. Palkkojen sivukulut ovat hieman
pienentyneet mutta tilalle on tullut uutena eläkerahastomaksut. Talousarvio ei ole
suoraan verrannollinen edelliseen vuoteen, koska Rantasalmen kappeliseurakunta
on nyt ensi kertaa mukana.
Talousarviossa työmuotojen vastuualueita yhdistellään suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Talousjohtaja esitteli uudet vastuualueet.
Johtavaa kanttoria pyydetään tarkistamaan kirkkomusiikin toiminnallinen tavoite
ennen kirkkovaltuuston käsittelyä, kirkkomusiikin tehtävän tekstiä hieman
tarkennettiin kokouksessa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti suunnitellun 2.000 euron vähennyksen
Aunustyön budjettiin, muut talousjohtajan esittämät vähennykset
hyväksyttiin. §:ssä 219 hyväksymättä jääneiden ulkomaille
suuntautuneiden koulutusten kustannukset poistetaan talousarviosta. Johtavaa kanttoria pyydetään tarkistamaan kirkkomusiikin toiminnallinen tavoite ennen kirkkovaltuuston käsittelyä.
Muutoin kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan esittämän
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 sekä
suunnitelmavuosille 2017 – 2018 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

223. §
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTA- JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016
- esityslistan liite 5
Hautainhoitorahaston talousarvio on saatu tehtyä ylijäämäiseksi 14.167 euroa.
Hautainhoitorahaston alijäämät on nyt katettu ja talous on hyvin tasapainossa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2016 ja esittää sitä edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä esitetyn hautainhoitorahaston
talousarvion vuodelle 2016 esittää sen edelleen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.

Tuula Rasimus ja Jaakko Parkkinen poistuvat kokouksesta klo 18.45.
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224. §
KIRKKOVALTUUSTON KOKOONPANO 1.1.2016 – 31.12.2018 – esityslistan liite 6
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkohallitus on päätöksessään 21.4.2015 kohdassa 5 päättänyt, että laajentuvan
Savonlinnan seurakunnan uusi kirkkovaltuusto muodostetaan kulumassa olevan
vaalikauden ajaksi ylimääräisiä seurakuntavaaleja toimittamatta kirkkolain 23 luvun
10 §:n mukaisesti edellisten vaalien tuloksen perusteella.
Kirkkovaltuusto muodostetaan kulumassa olevan vaalikauden ajaksi edellisten
vaalien tuloksen perusteella kirkkolain 8. luvun 2 §:n 2 mom. tarkoitettujen
vertauslukujen mukaan laaditun nimilistan nojalla.
Savonlinnan seurakunnan vaalilautakunta on kokouksessaan 28.10.2015 vahvistanut
vaalin tuloksen alla olevan mukaisesti.
Savonlinnan kirkkovaltuuston kokoonpano marraskuun 2014 vaalien vertauslukujen
mukaisessa järjestyksessä 1.1.2016 alkaen:
1. Behm Sari
2. Immonen Merja
3. Liukko Rauni
4. Ahokas Touko
5. Tiainen Juho
6. Rasimus Tuula
7. Saarikoski Arja
8. Malinen Aune
9. Kurttila Outi
10. Rautiainen Sirkka
11. Lappalainen Kari
12. Konsti Martti
13. Loikkanen Olli
14. Kristiansson Olli-Pekka
15. Tiainen Anne
16. Korhonen Suvi
17. Jäntti Pirjo
18. Kupiainen Arvo
19. Kokko Sampsa
20. Käyhkö Anne
21. Sihvonen Poku
22. Wilkman Kauko
23. Tuunanen Aune
24. Muhonen Iikka
25. Mikkonen Tero
26. Matilainen Päivi
27. Kärkkäinen Helena
28. Hannonen Tapani
29. Tuorila Niina-Kaisa
30. Hakulinen Markus
31. Parttimaa-Redsven Riitta
32. Kosonen Ossi
33. Lappalainen Esa

I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I RSY
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
I RSY
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I RSY
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
I RSY
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I RSY
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
I RSY

1996,000
1644,000
998,000
822,000
788,000
665,333
548,000
499,000
411,000
399,200
394,000
332,667
328,800
285,143
274,000
262,667
249,500
234,857
221,778
205,500
199,600
197,000
182,667
181,455
166,333
164,400
157,600
153,538
149.455
142,571
137,000
133,067
131,333
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Valtuuston 33 paikkaa jakaantuvat listoittain:
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I RSY

saa
saa
saa

15 paikkaa
12 paikkaa
6 paikkaa

Savonlinnan seurakunnan vaaleissa 2014 ilman paikkaa jäi lista II SDP Punkaharju.
Varajäsenistä on erillinen liite listoittain. – esityslistan liite 6
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi vaalin tuloksen ja antaa sen edelleen tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto kirjasi tiedoksi vaalin tuloksen ja antaa sen
edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

225. §
KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 1.1.2016 – 28.3.2016 - liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Seurakunnan tulee laatia suunnitelman vuoden aikana kannettavista kolehdeista.
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista (KL 2:8). Kirkkoherra ja kappelineuvostot ovat
laatineet ehdotuksen kolehtisuunnitelmaksi ajalle 1.1.2016 – 28.3.2016
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 1.1.2016 – 28.3.2016
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan kolehtisuunnitelman
ajalle 1.1. – 28.3.2016 lisättynä Savonlinnassa kerättäviin
kolehteihin 25.3. ja 26.3. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle
kerättävät kolehdit.

226. §
KATRI INKILÄN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Katri Inkilä on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen lastenohjaaja Maarit Pasasen
sijaisuudesta 1.12.2015 alkaen.
Lapsityönohjaaja Eeva Tuhkasen mukaan Maarit Pasasen sijaisuuden loppuosa
hoidetaan sisäisin tilapäisjärjestelyin viranhaltijapäätöksillä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Katri Inkilälle eron lastenohjaajan sijaisuudesta
1.12.2015 lukien.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myöntää Katri Inkilälle eron lastenohjaajan
sijaisuudesta 1.12.2015 lukien.
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227. §
ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEEN LASKIJA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
6.12. Messun jälkeen suoritetaan kunniakäynnit klo 11.15 Kirkkopuiston sankarihaudalle ja 11.30 Talvisalon sankarimuistomerkillä. Kaupunki ja seurakunta
laskevat yhdessä seppeleet. Kaupunkia edustaa kaupunginvaltuuston I varapj.
Aune Kupiainen. Seurakunnan edustajan nimeää kirkkoneuvosto.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää seppeleen laskijan itsenäisyyspäivän kunniakäynneille.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajaksi seppeleen
laskijaksi Arja Saarikosken itsenäisyyspäivän kunniakäynneille.

228. §
VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Tiedotussihteeri Arja Kiukkonen on jättänyt 30.11.2015 kirkkoneuvostolle
anomuksensa vuorotteluvapaasta ajalle 31.3.2016 - 25.3.2017.
Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle
jäävän yöntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei
välttämättä tarvitse olla samoja.
Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 360 kalenteripäivää.
Vapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta, yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957
syntyneitä.
Vuorotteluvapaan ehtoihin on esitetty muutosta, muutosta koskeva lakiesitys
liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen.
Hallitus esittää, että lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2016. Muutokset eivät vaikuttaisi
vuorotteluvapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään
31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää tiedotussihteeri Arja Kiukkoselle vuorotteluvapaata ajalle
31.3.2016 – 25.3.2017 edellyttäen, että vuorotteluvapaan lailliset ehdot täyttyvät.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi tiedotussihteeri Arja Kiukkoselle
vuorotteluvapaata ajalle 31.3.2016 – 25.3.2017 edellyttäen,
että vuorotteluvapaan lailliset ehdot täyttyvät.

229. §
VARPARANNAN KYLÄYHDISTYKSEN ANOMUS VARPARANNAN TAPULIN
VALAISEMISESTA
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Kyläyhdistys anoo Savonlinnan seurakunnalta lupaa asentaa Varparannan
kellotapuliin valaistuksen. Kyläyhdistys olisi anomuksen mukaan valmis hankkimaan
valaistusta varten kolme LED-valonheitintä. Valoja ohjaamaan asennettaisiin
Tark. ______ / ______

hämäräkytkin ja kello, joka sammuttaisi valot aina kello 22.00. Valojen olisi tarkoitus
palaa marraskuun ensimmäisen päivän maalikuun viimeisen päivän välisenä aikana.
Seurakunnan osalle jäisi sähkön kustannukset.
Arvioitu valojen palamisaika on 730 tuntia, joka tarkoittaa noin 94 euron vuosihintaa
sähkölle.
Savonlinnan seurakunta ei omista maata tapulin ympäriltä. Seurakunta voi antaa luvan
valaistuksen kiinnittämiseen vain tapulin runkoon. Jos valaistus asennetaan maahan
pylväiden varaan, kyläyhdistyksen tulee hakea lupaa asennukseen alueen omistajalta.
Anomuksen mukaan valaisimet tulisivat tapuliin kiinni liitosjohdolla (normaali
töpseli). Seurakunta ei voi antaa lupaa tällaiseen asennukseen, se ei olisi asetusten
mukainen. Asennus tulisi tehdä ammattityönä, käyttäen asetusten mukaisia liitoksia ja
johtoja.
Talousjohtaja kävi tutustumassa 26.11.2015 Varparannan tapuliin kirkkoneuvoston
jäsenen Martti Konstin kanssa. Konsti on ammatiltaan sähköteknikko ja hän totesi,
että asennus on mahdollinen, mutta seurakunnan tulee valvoa asennusta. Martti Konsti
ilmoitti valmiutensa olla seurakunnan valvoja asennustyössä.
Talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunta antaa luvan Varparannan kyläyhdistys ry:lle asentaa
maksimissaan kolme 30 W valoa valaisemaan kellotapulia. Seurakunnalle ei saa tulla
asennuksesta kustannuksia. Seurakunta maksaa valaistuksesta aiheutuvat sähkön
kulutukset marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana.
Asennuksen valvojana seurakunnan osalta toimii Martti Konsti.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

230. §
SIIVOOJA-VAHTIMESTARIN TEHTÄVÄ
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 27.10. kaksi siivooja-vahtimestaria. Toinen
aloitti työt 1.12. mutta Tiina Kakkinen ei ota tehtävää vastaan. Koska Pääskylahden
seurakuntatalolta on toimintaa siirretty koulun tiloihin, toista paikkaa ei täytetä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi, ettei Tiina Kakkinen ota vastaan siivoojavahtimestarin tehtävää vastaan ja tehtävä jätetään täyttämättä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, ettei Tiina Kakkinen ota siivoojavahtimestarin tehtävää vastaan ja tehtävä jätetään täyttämättä.

231. §
MUUT ASIAT
Sovittiin kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousaikatauluiksi:
Kirkkoneuvosto ma 11.1.2016, ja ma 1.2.2016 sekä ti 29.3.2016
Kirkkovaltuusto ti 19.1.2016 ja 9.2.2016

Tark. ______ / ______

232. §
ILMOITUSASIAT
- Tuomiokapituli on antanut pastori Ville Särkälle viranhoitomääräyksen V seurakuntapastorin viransijaiseksi 25.10.2015 – 31.8.2016.
- Tuomiokapituli on myöntänyt pastori Per Lindbladille sivutoimiluvan
- Tuomiokapituli on antanut pastori Jani Lambergille viranhoitomääräyksen
vs. V kappalaiseksi ajalle 1.3. – 31.7.2015 omasta virasta vapautettuna
- Talousjohtajan päätös 28.10. saatavan poistosta – luetaan kokouksessa
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 4/2015, joka sisältää hautausmaakatselmuksen – esityslistan liite 7
- Enonkosken kappelineuvoston pöytäkirja 5/2015 – esityslistan liite 8
Pöytäkirjaan lisätään, että kirkkoherra osallistui kokoukseen.
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 6/2015 – esityslistan liite 9
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 7/2015 – esityslistan liite 10
- Henkilöstöpäällikkö on vahvistanut Päivi Laamasen valinnan suntiovahtimestariksi ja Katja Nousiaisen valinnan vahtimestari-siivoojaksi koeajan
päättymisen ja hyväksyttyjen lääkärintodistusten esittämisen jälkeen.
- Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on poikkeuksellisesti päätöksellään 9.11.
hyväksynyt johtava diakoniatyöntekijä Mari Kulmalan osallistumisen
Kirkkopalveluiden järjestämälle matkalle Lontoon Merimieskirkolle. Matkan
kustannuksista vastasivat Kirkkopalvelut ja Merimieskirkko, seurakunta korvasi
vain matkat Savonlinna-Helsinki. Matka järjestyi niin nopealla aikataululla, että
asiaa ei ennätetty saada kirkkoneuvoston käsittelyyn.
- Kerimäen seurakuntapastorin virkaan on 15 hakijaa. Heistä 4 on kutsuttu
haastatteluun. Jani Lamberg, Heli Muhonen ja Sammeli Juntunen haastattelevat.
Valinta hoidetaan kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä, koska sijaisuus kestää
vain puoli vuotta.

233. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

234. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.

Tark. ______ / ______

