SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
12/2015
Kokous 11.1.2016

Aika
Maanantai 11.1.2016 klo 16.00 – 17.05
Paikka
Seurakuntakeskus, kokoushuone
Osallistujat
Jäsenet
(x)
Juntunen Sammeli
(x)
Immonen Merja
(x)
Ahokas Touko
(x)
Hannonen Tapani
(x)
Konsti Martti
(-)
Kristiansson Olli-Pekka
(x)
Kupiainen Arvo
(x)
Käyhkö Anne
(x)
Malinen Aune
(x)
Mikkonen Tero
(x)
Rasimus Tuula
(x)
Rautiainen Sirkka
(x)
Saarikoski Arja
Muut
osallistujat ( x )
Behm Sari
(x)
Liukko Rauni
(x)
Virtanen Kari
(x)
Kiukkonen Arja
(x)
Auvinen Pekka
(x)
Vauhkonen Sari
(-)
Loikkanen Toivo
(x)
Leppäniemi Jussi
(-)
Parkkinen Jaakko
(x)
Puustinen Seija

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen Outi Kurttilalle
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
tiedotussihteeri
Enonkosken aluekappalainen
vt. Punkaharjun aluekappalainen
Kerimäen aluekappalainen
Rantasalmen aluekappalainen
Savonrannan kappalainen
pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 235-248, 256-260

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 249-255

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____ 2016

Arvo Kupiainen
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Anne Käyhkö

Kirkkoherranvirasto 18.1. – 1.2.2016

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

235. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

236. §
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 31. päivänä joulukuuta 2015.
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 12
jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

237. §
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
255. § Seurakunnan tiloista perittävät vuokrat
256. § Nuorisotyönohjaajan haastatteluryhmä
257. § Kirkkoneuvoston kokousaika

238. §
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 perjantaina 15. tammikuuta 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 18.1. – 1.2.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle tiistaina 12. tammikuuta 2016.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kurttilan varajäsen Arvo
Kupiainen ja Anne Käyhkö.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 18.1. –
1.2.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle tiistaina 12. tammikuuta 2016.

239. §
KIRKKOVALTUUSTON KOKOONPANO 1.1.2016 – 31.12.2018 –liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Vaalilautakunta on tehnyt kokouksessaan 28.10. virheellisen päätöksen vahvistaessaan
kirkkovaltuuston kokoonpanon seurakuntaliitoksen jälkeen 1.1.2016.
Vaalilautakunta kokoontui 16.12.2015 ja korjasi HL 50. ja 52. §:iin perustuen
tekemänsä virheellisen päätöksen.
Uudessa päätöksessä otettiin huomioon mitä KL 11, 7 §, 2 mom sanotaan jäsenten
paikkajaosta seurakuntaliitoksessa.
Korjatussa väkilukujen suhteessa lasketussa paikkajaossa Rantasalmi saa 5 paikkaa ja
Savonlinna 28 paikkaa.
Vaalilautakunnan korjatun päätöksen mukaan Savonlinnan kirkkovaltuuston
kokoonpano on 1.1.2016 alkaen seuraava:
1. Behm Sari
2. Immonen Merja
3. Tiainen Juho
4. Lappalainen Kari
5. Liukko Rauni
6. Ahokas Touko
7. Rasimus Tuula
8. Saarikoski Arja
9. Malinen Aune
10. Kurttila Outi
11. Rautiainen Sirkka
12. Konsti Martti
13. Loikkanen Olli

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

1996,000
1644,000
788,000
394,000
998,000
822,000
665,333
548,000
499,000
411,000
399,200
332,667
328,800
Tark. ______ / ______

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. Nousiainen Marja Sisko

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
III YHTAVOINKESK

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
126,462

Valtuuston 33 paikkaa jakaantuvat listoittain:
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I RSY

saa
saa
saa

15 paikkaa
13 paikkaa
5 paikkaa

Varajäsenet listoittain ovat erillisellä liitteellä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston kokoonpanon 1.1.2016 –
31.12.2018 ja antaa sen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkovaltuuston kokoonpanon
1.1.2016 – 31.12.2018 ja antaa sen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

240. §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 23:10 § Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos,
seurakunta liittyy seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka seurakuntayhtymä
puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto
muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin
päätä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin.

Tark. ______ / ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin.

241. §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 23:10 § Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos,
seurakunta liittyy seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka seurakuntayhtymä
puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto
muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto yksimielisesti vaalista toisin päätä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy johtamaan puhetta sen
jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
toimittaa varapuheenjohtajan vaalin.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy
johtamaan puhetta sen jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.

242. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 10:2,2-3 §:n mukaan kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajajana kun kirkkoherra on estynyt tai
esteellinen; sekä muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä
varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös
määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun
kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kirkkolaissa tai kirkon vaalijärjestyksessä ei ole merkintää poikkeuksellisista vaaleista. Lapuan
hiippakunnan lakimiesasessori Jussi Liljan mukaan kirkkoneuvoston ja se varapuheenjohtajan
tulee nauttia kirkkovaltuuston luottamusta. Koska kirkkovaltuuston jäsenistö muuttuu viidellä
henkilöllä, tulee suorittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi
2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi
2016.
Tark. ______ / ______

243. §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 10:2 kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.
Kirkkolain (KL 25:10a) mukaan kirkollisen toimielimen jäsenistä 40 % tulee olla eri
sukupuolta.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Vaali toimitetaan enemmistövaalina.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2016.

244. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen
vaalin toimikaudeksi 2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen
varajäsenen vaalin toimikaudeksi 2016.

245. §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset
varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2016.
Tark. ______ / ______

246. §
RANTASALMEN KAPPELINEUVOSTON VALINTA 2016 – 2018
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua
kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston
varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi
2016 - 2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
toimittaa Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston
varsinaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä vaalin toimikaudeksi
2016 – 2018.

247. §
JUHA HAKALAN SIVUTOIMILUVAN JATKO-ANOMUS
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto on myöntänyt nuorisotyönohjaaja Juha Hakalalle sivutoimiluvan
ajalle 2013 – 2015 koulutuksia ja ohjelmapalveluja varten.
Hän anoo sivutoimiluvan jatkamista. Hän saa ajoittain kutsuja tilaisuuksiin ohjelmansuorittajaksi tai toteuttamaan some-koulutuksia. Tehtävät ja niiden suunnittelu
tapahtuvat vapaapäivinä ja vapaa-ajalla.
Puheenjohtajan esitys:
Puheenjohtaja esitti kokouksessa, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

248. §
JAANA PARVIAISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Diakoniatyöntekijä Jaana Parviainen anoo sivutoimilupaa kirkkoneuvostolta
toimiakseen sielunhoidonterapeutin tehtävissä, johon hän on saanut koulutuksen
vuosina 2010-2011.
Työaikaa ko. toiminta ei vaadi. Toiminta tapahtuu vapaapäivinä ja vapaa-ajalla.
Puheenjohtajan esitys:
Puheenjohtaja esitti kokouksessa, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

249. §
PUNKAHARJUN ALUEKAPPALAISEN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN
Punkaharjun aluekappalaisen palkkaa ei ole määritelty liitoksen yhteydessä, koska
entinen Punkaharjun kirkkoherra siirtyi virkaan entisin ehdoin kirkkoherran palkalla.
Tark. ______ / ______

Talousjohtajan esitys:
Punkaharjun aluekappalaisen palkaksi määritellään palkkaluokka 602 mukainen
peruspalkka 3.257,23 euroa.
Päätös:

Punkaharjun aluekappalaisen palkka määriteltiin talousjohtajan
esityksen mukaan.

250. §
KAARNETSAAREN VUOKRAUS SAIMAA HOLIDAY/LOMAKYLÄ JÄRVISYDÄN
OY:LLE –liite 2
Liitosneuvotteluissa Savonlinnan seurakunnan yhtenä ehtona oli se, että
Kaarnetsaaren leirikeskus ei jää yhdistyneen seurakunnan käyttöön. Vaihtoehtoina oli
myydä tai vuokrata saari rakennuksineen pois. Markkinatilanne on tällä hetkellä
sellainen, ettei myynti ole kannattavin vaihtoehto. Vuokrausvaihtoehto jää
parhaimmaksi vaihtoehdoksi.
Saimaa Holiday/Lomakylä Järvisydän Oy on kiinnostunut vuokraamaan saaren
oheisen vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 5 vuoden määräajaksi. Vuokrasopimus
voidaan irtisanoa kesken kauden, mikäli valtion valmistelema Jätevesilaki tulee
voimaan.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn vuokrasopimuksen ja valtuuttaa kiinteistöpäällikkö
Sylvi Monosen allekirjoittamaan sen Savonlinnan seurakunnan puolesta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä esitetyn vuokrasopimuksen ja
valtuutti kiinteistöpäällikkö Sylvi Monosen allekirjoittamaan sen
Savonlinnan seurakunnan puolesta.

251. §
VUOKRANKOROTUKSET VUODELLE 2016
Valmistelu: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Seurakunnan vuokra-asunnoille on päätettävä uudet vuokrahinnat, jotka tulevat
voimaan 1.4.2016. Vuokria korotettiin viime vuonna keskimäärin 2 %. Hinnat ovat
kuitenkin vieläkin esimerkiksi Savonlinnan vuokratalojen keskihintoja huomattavasti
alemmat, lisäksi kiinteistöjen hoitokulut ja kunnossapitomenot ovat nousseet.
Seurakunnalla on vuokra-asuntoja;
Väinönkadulla 4 kpl, Säämingin seurakuntatalolla 10 kpl, Pihlajaniemen
seurakuntatalolla 2 kpl, As Oy Savonniemi 1 kpl, Possentornit Oy 1 kpl, As Oy
Savonlinnan Viherpossu 1 kpl, As Oy Kuutinkulma 1 kpl, Orasaaressa 1 kpl,
Vuoriniemessä 1 kpl, Enonkoskella 1 kpl, Rantasalmella 1 kpl.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää korottaa kaikkien vuokra-asuntojen vuokria 2,5 % 1.4.2016
alkaen. Vesimaksu määritellään niissä seurakunnan kohteissa, joissa on vesimittari,
todellisen käytön mukaan. Vesimaksut kerätään ennakkona 22,00 euroa/kk/hlö ja
tasataan käytön mukaan puolivuosittain. Kiinteistöosakeyhtiöissä ja asuntoosakeyhtiöissä veloitetaan vesimaksu osakeyhtiön päätöksen mukaisesti.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.
Tark. ______ / ______

252. §
OSA-AIKAISEN SIIVOOJAN PALKKAAMINEN KERIMÄELLE
Valmistelu: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Leena Mielonen on tehnyt määräaikaisilla työsopimuksilla siivoustehtäviä
Kerimäellä, mm. seurakuntakodilla, kirkossa ja Tavisalossa.
Palkataan Leena Mielonen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, viikkotyöaika
12 tuntia, 1.3.2016 alkaen, palkkaus vaativuusryhmän 303 mukaan.
Tehtävänkuva ja työajat määriteltäisiin joustavasti seurakunnan tarpeiden mukaan.
Työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole
perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi
Määräaikaiselle palvelussuhteelle on aina oltava laissa säädetty peruste.
Määräaikaisuuden perusteen tulee aina olla yksilöitävissä ja selkeästi todettavissa.
Mikäli määräaikaisuudelle ei ole olemassa perusteita, tulee palvelussuhteen aina olla
toistaiseksi voimassa oleva.
Talousjohtajan esitys:
Palkataan Leena Mielonen siivoojan osa-aikaiseen, työaika 12 h viikko, toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen 1.3.2016 alkaen, palkkaus vaativuusryhmän
303 mukaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palkata Leena Mielosen siivoojan osaaikaiseen, työaika 12 h/viikko, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.3.2016 alkaen, palkkaus vaativuusryhmän 303
mukaan.

253. §
EMÄNNÄN PAIKAN TÄYTTÄMINEN
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan seurakunnalla oli emännän paikka haettavana syksyllä 2015. Emännäksi
valittu henkilö, eikä hänen varalleen valittu henkilö ottaneet paikkaa vastaan. Tällöin
seurakunta palkkasi määräajaksi tehtävään Arja Vauhkosen. Vauhkosen työpanokseen
ollaan seurakunnassa tyytyväisiä ja hän haluaisi jatkaa työskentelyä seurakunnalle.
Työsopimussuhteiseen tehtävään voidaan valita työntekijä ilman tehtävän julistamista
haettavaksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Savonlinnan seurakunnan emännän työsopimussuhteiseen
tehtävään Arja Vauhkosen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Savonlinnan seurakunnan emännän työsopimussuhteiseen tehtävään Arja Vauhkosen.

254. §
TIIRANTIEN OSAKKEEN MYYNTI –liite 3 ja 4
valmistelija: Sylvi Mononen 050-5406283
Siina Bogdanoff on tehnyt 39.000 € ostotarjouksen Asunto Oy Tiirantien rivitaloosakkeesta (osakkeet 3773-4634), osoitteessa Tiirantie 1 as 4, 58900 Rantasalmi.

Tark. ______ / ______

Huoneisto käsittää 2h+k+sauna ja sen pinta-ala on 58 m2. Jokaiseen huoneistoon
kuuluu varastotila, yhteinen rengasvarasto ja ulkoiluvälinevarasto sekä pihavarasto.
Seurakunta on pyytänyt arviolausunnon kohteesta OP-Kiinteistökeskukselta.
Talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunta myy Siina Bogdanoffille 39.000 € hintaan Asunto Oy
Tiirantien rivitalohuoneiston osakkeet nro:t 3773-4634, osoitteessa Tiirantie 1 as 4,
58900 Rantasalmi.
Huoneisto käsittää 2h+k+sauna ja sen pinta-ala on 58 m2. Jokaiseen huoneistoon
kuuluu varastotila, yhteinen rengasvarasto ja ulkoiluvälinevarasto sekä pihavarasto.
Kaupasta aiheutuvat kulut maksaa ostaja.
Päätös:

Savonlinnan seurakunta myy Siina Bogdanoffille 39.000 € hintaan
Asunto Oy Tiirantien rivitalohuoneiston osakkeet nro:t 3773-4634,
osoitteessa Tiirantie 1 as 4, 58900 Rantasalmi.
Huoneisto käsittää 2h+k+sauna ja sen pinta-ala on 58 m2.
Jokaiseen huoneistoon kuuluu varastotila, yhteinen rengasvarasto ja
ulkoiluvälinevarasto sekä pihavarasto.
Kaupasta aiheutuvat kulut maksaa ostaja.

255. §
SEURAKUNNAN TILOISTA PERITTÄVÄT VUOKRAT
valmistelija: Sylvi Mononen 050-5406283
Seurakunnan omistamien tilojen vuokraamisen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa,
vain välittömien kustannusten kattaminen. Tilojen käyttö liittyy usein toimituksiin tai
muihin perhejuhliin.
Liitteenä olevassa hinnastossa on huomioitu myös Rantasalmen tilat.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan hinnaston mukaiset vuokrat seurakunnassa
vuokrattaville tiloille 1.1.2016 lukien.
Käsittely:
Hintoihin ei esitetä muutoksia Savonlinnan alueelle vaan yhdenmukaistetaan hinnat
Rantasalmen kappeliseurakunnan alueella vastaamaan muun seurakunnan alueella
olevia kiinteistöjä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan hinnaston mukaiset
vuokrat seurakunnassa vuokrattaville tiloille 1.1.2016 lukien.

256. §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN HAASTATTELURYHMÄ
Nuorisotyönohjaajan viran hakuaika päättyi 8.1.2016 klo 12. Hakemuksensa jätti
kuusi henkilöä, joista henkilöstöpäällikkö ja johtava nuorisotyönohjaaja valitsivat
neljä haastateltaviksi. Haastattelut ovat 28.1. ja 1.2.

Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmään kirkkoherran, henkilöstöpäällikön ja
johtavan nuorisotyönohjaajan lisäksi yhden luottamushenkilön.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi haastattelutyöryhmään luottamushenkilöistä Sari Behmin viranhaltijoiden lisäksi.

257. §
KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAIKA
Kirkkoneuvoston kokoukset ovat alkaneet kello 16.00. Kun seurakunnan alue
laajeni taas vuoden vaihteessa uuden kappeliseurakunnan liittymisen myötä,
luottamushenkilöiltä on tullut toive kokousajan muuttamisesta myöhempään kellonaikaan. Alkamisajaksi on esitetty klo 18. Näin neuvoston jäsenet ehtisivät paremmin
kokouksiin ajoissa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvoston kokoukset alkaisivat jatkossa kello 18.00. Pääsääntöisesti kokouspäivä olisi tiistai.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että sen kokouspäivä on jatkossa
pääsääntöisesti tiistai ja kellonaika 18.00.

258. §
ILMOITUSASIAT
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirjat 7 ja 8/2015 – esityslistan liitteet
- Tuomiokapituli on määrännyt Jussi Leppäniemen Savonlinnan seurakunnan VIII
kappalaisen virkaan 1.1.2016 lukien
- Sari Vauhkoselle on annettu viranhoitomääräys hoitaa virkaa tekevänä VI
kappalaisen virkaa omasta virasta vapautettuna 1.1.2016 lukien kunnes virka
täytetään vakinaisesti
- Kaisa Oittiselle on annettu viranhoitomääräys IX seurakuntapastorin virkaan
1.1.2016 lukien
- Seuraava kirkkoneuvoston kokous on poikkeuksellisesti maanantaina 1.2.2016
klo 18.00.
259. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.
260. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.05.

Tark. ______ / ______

