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Paikka
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Osallistujat
Jäsenet
(x)
Juntunen Sammeli
(x)
Immonen Merja
(x)
Ahokas Touko
(x)
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(x)
Konsti Martti
(x)
Pirjo Jäntti
(x)
Kurttila Outi
(x)
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Liukko Rauni
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Mikkonen Tero
(x)
Rasimus Tuula
(x)
Saarikoski Arja
(x)
Sihvonen Poku
Muut
osallistujat ( - )
Behm Sari
(-)
Tiainen Juho
(x)
Virtanen Kari
(x)
Rask Pia
(x)
Auvinen Pekka
(x)
Koponen Henrik
(x)
Lamberg Jani
(-)
Uosukainen Olli
(-)
Parkkinen Jaakko
(x)
Puustinen Seija

kirkkoherra, puheenjohtaja
(ei § 139)
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen Olli-Pekka Kristianssonille
jäsen
jäsen
jäsen
(sairaana)
jäsen
(muu meno)
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
vs. tiedotussihteeri
Enonkosken aluekappalainen
Punkaharjun aluekappalainen
vs. Kerimäen aluekappalainen
vs. Rantasalmen aluekappalainen
Savonrannan kappalainen
pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
Merja Immonen
puheenjohtaja
puheenjohtaja
§ 124-132, 138, 140-142 § 133-137, 139

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ______ / ______ 2016

Tuula Rasimus
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Arja Saarikoski

Kirkkoherranvirasto 27.9. – 11.10.2016

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

124. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

125. §
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 13. päivänä syyskuuta 2016.
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 11
jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

126. §
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
138. § Lausunto perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan
virkavapaudesta
139. § Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävien hoito ja
henkilöjärjestelyt virkavapauden aikana

127. §
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
Tero Mikkonen ja Tuula Rasimus.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 26. syyskuuta 2016.
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 27.9. – 11.10.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 21. syyskuuta 2016.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Rasimus ja Arja Saarikoski, koska Tero Mikkonen eikä hänen varajäsenensä ollut
kokouksessa.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 27.9. –
11.10.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 21. syyskuuta 2016.

128. §
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 2.10. – 31.12.2016 - liite no 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista.
Kirkkoneuvoston tulee laatia suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KL 2:8). Kirkkoherra on laatinut ehdotuksen kolehtisuunnitelmaksi ajalle
2.10. – 31.12.2016. Kappelineuvostot ovat myös antaneet ehdotuksensa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 2.10. – 31.12.2016.
Käsittely:

Kaikki kappelineuvostot eivät ole vielä tehneet esityksiään kolehdeista
koko loppuvuodeksi. Ne vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan kolehtisuunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
2.10. – 31.12.2016.

Tark. ______ / ______

129. §
KANTTORI SINIKKA LITMASEN EROANOMUS
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 – 3479020
Sinikka Litmanen pyytää 29.8.2016 päivätyllä anomuksellaan eroa
Savonlinnan III kanttorin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.1.2017
(toimipaikkana Kerimäen kappeliseurakunta).
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Sinikka Litmaselle eron III kanttorin virasta 1.1.2017
lukien eläkkeelle siirtymistä varten.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Sinikka Litmaselle eron III kanttorin
virasta 1.1.2017 lukien eläkkeelle siirtymistä varten.

130. §
A-KANTTORIN VIRAN MUUTTAMINEN B- KANTTORIN VIRAKSI
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 – 3479020
Seurakunnan henkilöstöstrategiassa vuosille 2015 - 2018 on linjattu että
Kerimäen A-kanttorin viran vapauduttua virka muutetaan B-kanttorin viraksi ja
täytetään.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kerimäen seurakunnasta seurakuntaliitoksessa siirtynyt A-kanttorin virka muutetaan B-kanttorin viraksi 1.1.2017.
Samalla kirkkoneuvosto päättää, että perustettava B-kanttorin virka täytetään.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kerimäen
seurakunnasta siirtynyt A-kanttorin virka muutetaan B-kanttorin
viraksi 1.1.2017.
Samalla kirkkoneuvosto päätti, että perustettava B-kanttorin
virka täytetään.

131. §
KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (Rantasalmen kappeliseurakunta)
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 – 3479020
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.5.2016 §:n 85 kohdalla päättänyt,
että 1.3.2016 vapautunut Savonlinnan seurakunnan V kanttorin virka täytetään
ja julisti B-kanttorin viran haettavaksi. Hakuaika alkoi 10.6. ja päättyi 27.6.2016.
Virka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Virkapaikka on Rantasalmen
kirkkorinne ja työskentelyalue koko seurakunta. Viran vaativuusryhmä on 601.
Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus.
Määräaikaan mennessä virkaa haki musiikin maisteri (B-kanttori) Maria
Padatsu. Haastattelutyöryhmä suoritti haastattelun 1.7.
Hakija antoi hänelle etukäteen ilmoitetut laulu- ja soittonäytteet ja häntä haastateltiin.
Tark. ______ / ______

Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti MuM Maria Padatsun valitsemista
Savonlinnan seurakunnan V kanttorin virkaan.
Rantasalmen kappelineuvoston ohjesäännön 12 §:n kohdan 7 mukaan
kappelineuvoston tehtävänä on antaa kirkkoneuvostolle lausunto henkilökuntaa
kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa.
Rantasalmen kappelineuvosto on 29.8.23016 §:n 57 kohdalla päättänyt
yhtyä haastattelutyöryhmän lausuntoon ja esittää MuM Maria Padatsun valitsemista
Rantasalmen kappeliseurakunnan kanttoriksi Savonlinnan V kanttorin virkaan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Savonlinnan V kanttorin virkaan MuM Maria Padatsun.
Virkapaikka on Rantasalmen Kirkkorinne ja työskentelyalue koko seurakunta.
Viran vaativuusryhmä on 601. Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa.
Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Savonlinnan V kanttorin virkaan MuM
Maria Padatsun. Virkapaikka on Rantasalmen Kirkkorinne ja
työskentelyalue koko seurakunta. Viran vaativuusryhmä on 601.
Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on ennen
viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkäritodistus
terveydentilastaan.

132. §
ESITYS ANSIOMERKIN ANOMISESTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Johtava nuorisotyönohjaaja Juha Hakala on tehnyt esityksen Kirkon lapsi- ja
nuorisotyön ansiomerkin anomisesta nuorisotyönohjaaja Sirpa Turuselle reformaation
merkkivuonna 2017. Ansiomerkki anotaan jaettavaksi Nuori 2017 – päivillä
Tampereella maaliskuussa 2017.
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön kunniaplaketin ja ansiomerkin sääntöjen mukaan:
Ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut tunnustusta ansaitsevalla
tavalla kirkon, seurakunnan, järjestön tai muun vastaavan yhteisön palveluksessa
virka- tai työsuhteessa vähintään 20 vuotta tai jotka ovat olleet yksikön edustamilla
työaloilla vapaaehtoistyössä tai luottamustehtävässä vähintään 15 vuotta.
Ansiomerkki myönnetään hiippakunnan, seurakunnan, järjestön tai muun yhteisön
anomuksesta. Ansiomerkin lisäksi saajalle annetaan kunniakirja. Ansiomerkin
hinta on 170 €.
Sirpa Turunen on työskennellyt lapsi- ja nuorisotyössä Savonlinnan ja SavonlinnaSäämingin seurakunnassa elokuusta 2004 ja edelleen sekä tyttötyössä 1983 – 1987.
Lähetystyöntekijänä hän on työskennellyt Japanissa viisi työkautta 1987 – 2004.
Turusen ansioluettelo on nähtävänä kokouksessa.

Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto anoo Savonlinnan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Sirpa Turuselle
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkkiä tunnustukseksi suorittamastaan työstä.
Ansiomerkki esitetään jaettavaksi Nuori 2017 – päivillä Tampereella maaliskuussa
2017. Seurakunta maksaa ansiomerkin kustannukset.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti anoa Savonlinnan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Sirpa Turuselle Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkkiä tunnustukseksi suorittamastaan työstä.
Ansiomerkki esitetään jaettavaksi Nuori 2017 –päivillä Tampereella
maaliskuussa 2017. Seurakunta maksaa ansiomerkin kustannukset.

133. §
VAPAUTUSANOMUS VUOKRANMAKSUSTA KIRKKOKONSERTISSA 6.11.2016
- esityslistan liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Savonlinnan Orkesteri on lähettänyt anomuksen, jossa se pyytää vapautusta
Tuomiokirkon vuokranmaksusta, vaikka konserttiin myydään 20 ja 10 euron
pääsyliput. Tämä kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertti pidetään Tuomiokirkossa
6.11. klo 19.00. Ohjelmassa on W. A. Mozartin Requiem.
Intendentti Ilkka Vesioja perustelee anomustaan orkesteritoiminnan aiempaa
niukemmalla budjetilla. Valtionosuuksia ja kaupunginavustuksia on leikattu
edellisvuodesta. Vuokravapautus olisi arvokas apu syksyn konserttibudjetille.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vapauttaa Savonlinnan Orkesterin vuokranmaksusta Tuomiokirkossa 6.11. pidettävän kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertin osalta, vaikka
konserttiin myydään pääsyliput.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

134. §
SEURAKUNNAN KÄYTTÖTILIEN VÄHENTÄMINEN
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Seurakunta valmistuu Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA) liittymistä 1.1.2017 alkaen.
Tästä johtuen toimintoja pyritään yksinkertaistamaan ja keskittämään, jotta saataisiin
säästöjä aikaiseksi.
Yksi mahdollisuus säästöihin on keskittää kaikki pankkitoiminnot vain yhteen
pankkiin. Tässä tarkoitetaan vain käyttötilejä, ei mahdollisia talletus- tai sijoitustilejä.
Savonlinnan seurakunnalla on pääpankkina tällä hetkellä Suur-Savon Osuuspankki.
Osuuspankin kanssa on myös olemassa oleva rahankäsittelysopimus. Tämä tarkoittaa
sitä, että paikallispankissa otetaan kaikki rahat vastaan ja lasketaan tilille paikan
päällä.
Samoin Suur-Savon Osuuspankkiin tulevat myös seurakunnan verotulot.

Tark. ______ / ______

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan irtisanomaan kaikki muut käyttötilit lukuun
ottamatta Suur-Savon Osuuspankin tilejä. Valtuutus koskee myös
Hautainhoitorahaston tilejä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valtuutti talousjohtaja Kari Virtasen irtisanomaan
kaikki muut Savonlinnan seurakunnan käyttötilit lukuun ottamatta
Suur-Savon Osuuspankin tilejä. Valtuutus koskee myös Hautainhoitorahaston tilejä.

135. §
MÄÄRÄALAN VUOKRAUS RANTASALMELTA – esityslistan liite 2 (karttaliite)
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen
Kaija ja Matti Pulkkinen ovat lähettäneet sähköpostilla seuraavan vuokratarjouksen;
Rantasalmen taajamassa Pappilan joen varrella olevan tonttimme jatkomaan
vuokratarjous 10 vuoden ajalle Sorsantie 6 ositteessa Mattilan tilasta, mikä on erotettu
Rantasalmen seurakunnan omistamasta peltomaasta.
Oman tonttimme joen puoleisessa päädyssä on edelleen ex. Rantasalmen seurakunnan
omistamaa maa-aluetta ja siihen liittyen vedenjättömaata varsinaisen tonttimme
leveydeltä.
Maa-alueen nykyiselle omistajalle Savonlinnan seurakunnalle esitämme kyseisen
maa-alueen jatkovuokraamista käyttöömme 10 vuoden vuokra-ajalla. Edelleen
esitämme vuotuisvuokraksi 50 €. per vuosi.
Olemme pitäneet maa-alueesta huolta raivaten ja kunnostaen sitä vuosittain. Näin
ollen alue on siisti ja miellyttävä katsoa myös joelta käsin, missä veneilyreitti kulkee
Rantasalmen kunnan ranta-alueen läpi ja päättyy Rantasalmen vanhaan
kulttuuripappilaan, mikä on nykyisin yksityisomistuksessa sen ohi, jatkaen
Kosulanlammen läpi Haapaselkään. Yläjuoksulla on Hannulanlahteen kunnan
toimesta tehty pumppaamo veden juoksutukseen tällä alueella.
Tähän liittyen pyydämme lupaa rakentaa vedenjättömaalle työkalujen säilytysvajan
mittasuhteiltaan pituus 2.50 m. x 1.69 m. korkeus 2 m.
Rakennus on kevytrakenteinen ja helposti siirrettävä. Katon väri on tiilen punainen ja
seinien väriksi tulee mustikan sininen.
--Seurakunta omistaa Pappilanjoki tilan 681-421-14-89 ko. tontin takana jokeen saakka.
Matti ja Kaija Pulkkisella on ollut vuokrasopimus ko. alueesta Rantasalmen seurakunnan
kanssa.

KL 14:4 Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva
päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10
vuotta. (11.12.1997/1303)
Talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunta vuokraa Kaija ja Matti Pulkkiselle heidän tonttinsa
(Sorsantie 6) levyisen ja jokeen ulottuvan maa-alueen Pappilanjoki tilasta
681-421-14-89. Vuokra-aika 2016 - 2025 (10 vuotta) 100 €/vuosi jonka seurakunta
laskuttaa vuosittain.
Lisäksi seurakunta antaa luvan rakentaa vuokra-alueelle siirrettävän säilytysvajan
(koko 2,5 m x 1,69 m, korkeus 2 m).

Tark. ______ / ______

Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

136. §
HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN LUNASTUS SEURAKUNNALLE
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Kirkkolain 17 luvun 5§ mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti
hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto voi ottaa haudan takaisin seurakunnan
käyttöön, mikäli hoitovelvollisuus katsotaan olennaisesti laiminlyödyksi. Hautaoikeuden
haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden kuluessa alla mainitusta päivämäärästä
lukien uhalla, että oikeus hautapaikkaan muutoin julistetaan menetetyksi. Hoitamattomille
haudoille laitetaan asiasta kuulutus.
Hoitovelvoite täyttyy, kun haudan nurmi- tai hiekkapinta on siisti sekä muistomerkki ja
reunakivet ovat suorassa. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen
täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.
Luettelo Talvisalon hautausmaan hoitamattomista haudoista on nähtävissä
kirkkoneuvoston kokouksessa ja päätöksen jälkeen listat asetetaan myös nähtäville
seurakunnan taloustoimistossa, Kirkkokatu 17 sekä Talvisalon hautausmaan toimistoon
Kalmistontie 1.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lunastaa uudelleen käyttöön listan mukaiset haudat, jotka
vielä 1.10.2017 jälkeen ovat hoitamatta.
Kuulutus hoitamattomista haudoista laitetaan ko. haudalle ja listat myös
taloustoimistoon ja Talvisalon hautausmaan toimistoon.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

137. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA HAUKISAARESTA TONTTI NRO 8
– esityslistan liite 3
Vapaa-ajan asunnon käyttöön vuokrattu tontti on ollut vuodesta 1978 vuokrattuna
Ilmari ja Terttu Puronaholle. Vuonna 2006 vuokrasopimus siirtyi heidän tyttären Paula
Kivisen nimiin. Vuokrasopimus päättyy heinäkuussa 2016. Paula Kivisen tytär Anu
Koivumäki on yhdessä puolisonsa Ville Koivumäen kanssa kiinnostunut tontin
ostamisesta.
Anu ja Ville Koivumäen ostotarjous Haukisaaren tontista nro 8 (pinta-ala 2000 m2)
on 20.000 €.
------Haukisaaren tontti nro 8 sijaitsee Punkaharjun Laukansaaren kylässä
Seurakunnanmaa -nimisellä tilalla, kiinteistötunnus 740-596-2-94.
Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokustannuksista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Talousjohtajan esitys:
Esitys annetaan kokouksessa.

Tark. ______ / ______

Käsittely:
Talousjohtaja on saanut hinta-arviot tontista.
Hän on tehnyt vastatarjouksen ostettavan määräalan suurentamisesta 5000 m2,
jolloin rakennusoikeus tontilla kasvaisi. Koivumäet eivät ole vielä vastanneet
tarjoukseen.
Näin ollen talousjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle.
Päätös:

Asia jätettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

138. §
LAUSUNTO PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAVAPAUDESTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Anna-Riitta Pellikka on hakemassa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta
virkavapautta perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta toisen viran
koeaikaa varten ajalle 1.11.2016 – 30.4.2017.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta puoltaa kokouksessaan 7.9. virkavapautta.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto antaa tuomikapitulille puoltavan lausunnon Anna-Riitta Pellikan
virkavapausanomukselle perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta
ajalle 1.11.2016 – 30.4.2017.
Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi tuomikapitulille puoltavan lausunnon AnnaRiitta Pellikan virkavapausanomukselle Savonlinnan perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan virasta ajalle 1.11.2016 – 30.4.2017.

Kirkkoherra Sammeli Juntunen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta 139. pykälän
käsittelyn ajaksi.
139. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITO
JA HENKILÖJÄRJESTELYT VIRKAVAPAUDEN AIKANA
Johtokunta on tehnyt esityksen perheneuvonnan tehtävien hoidosta edellyttäen,
että tuomiokapituli myöntää virkavapautta Anna-Riitta Pellikalle.
He esittävät, että perheneuvoja Ulla Juntunen hoitaa johtajan sijaisuuden ja
Raili Tiihonen tekee kokoaikaisen perheneuvojan virkaa.
Näin ollen kokonaistyövoimassa olisi puolen työntekijän vähennys virkavapauden ajan, mihin viranhaltijat ovat suostuvaisia.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää perheneuvoja Ulla Juntusen perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkavapauden sijaiseksi ajalle 1.11.2016 – 30.4.2017 ja Raili
Tiihosen kokoaikaiseksi perheneuvojaksi samalle ajalle.
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Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi perheneuvoja Ulla Juntusen perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan virkavapauden sijaiseksi ajalle
1.11.2016 – 30.4.2017 ja Raili Tiihosen kokoaikaiseksi perheneuvojaksi samalle ajalle.

140. §
ILMOITUSASIAT
- Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on 8.10.2016
Kouvolassa, ilmoittautumisaika päättyy 26.9.2016
- kirkkoherran päätösluettelon sivut 5 ja 6 – esityslistan liite 4
- Savonlinnan ja Punkaharjun hautausmaakatselmukset – esityslistan liitteet 5 ja 6
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 5/2016, sisältää
hautausmaakatselmuksen – esityslistan liite 7
- Enonkosken kappelineuvoston pöytäkirja 4/2016, sisältää
hautausmaakatselmuksen – esityslistan liite 8
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 3/2016 – esityslistan liite 9
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 5/2016 – esityslistan liite 10
- Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pastori Ville Särkälle
viranhoitomääräyksen VI seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1. – 11.9.16
- Tuomiokapituli on määrännyt pastori Jani Lambergin V kappalaisen
viransijaiseksi 11.8. – 11.9.2016 omasta virasta vapautettuna
- talousjohtajan päätöksiä – luetaan kokouksessa
- Korkein hallinto-oikeus ilmoitti, että päätös Pikkukirkon myynnistä annetaan
marras-joulukuun vaihteessa
- Hirvaslahteen on saatu valmiiksi kappelin pohja
- Henrik Koponen siunattiin virkaan Punkaharjulla 18.9.
- Seuraava kokous ennen kirkkovaltuustoa 11.10. klo 16.00

141. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

142. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Tark. ______ / ______

