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Juntunen Sammeli
Immonen Merja
Ahokas Touko
Lappalainen Kari
Konsti Martti
Jäntti Pirjo
Kupiainen Arvo
Käyhkö Anne
Liukko Rauni
Mikkonen Tero
Rasimus Tuula
Saarikoski Arja
Sihvonen Poku

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen Irja Härmälälle
jäsen
varajäsen Olli-Pekka Kristianssonille
varajäsen Outi Kurttilalle
jäsen
8.30 – 15.00
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Behm Sari
Tiainen Juho
Virtanen Kari
Rask Pia
Auvinen Pekka
Koponen Henrik
Lamberg Jani
Leppäniemi Jussi
Parkkinen Jaakko
Puustinen Seija
Mononen Sylvi

kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
vs. tiedotussihteeri
Enonkosken aluekappalainen
Punkaharjun aluekappalainen
vs. Kerimäen aluekappalainen
Rantasalmen aluekappalainen
Savonrannan kappalainen
pöytäkirjanpitäjä
kiinteistöpäällikkö
8.30 – 15.00

Hämäläinen Elina
Ihalainen Katri
Huupponen Harri
Laukkanen Vesa
Huttunen Tapani

tilintarkastaja
MHY
MHY
MHY
MHY

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja

Merja Immonen
puheenjohtaja

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ______ / ______ 2016

Kari Lappalainen
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Martti Konsti

Kirkkoherranvirasto 14. – 28.6.2016

Seija Puustinen
sihteeri
97. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

98. §
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 toukokuuta 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 10
jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

99. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisättynä edellisestä
kokouksesta siirretyillä asioilla:
105. § Ostotarjous määräalasta Kerimäellä
Tark. ______ / ______

106. § Reformaation juhlavuosi
100. §
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
Irja Härmälä ja Martti Konsti.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 13. kesäkuuta 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 14. – 28.6.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 8. kesäkuuta 2016.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Härmälän varajäsen Kari
Lappalainen ja Martti Konsti.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 14. –
28.6.2016. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 8. kesäkuuta 2016.

101. §
LASTENOHJAAJAN HOITOVAPAAN SIJAINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Lastenohjaaja Miia-Mari Jaatilalle on myönnetty hoitovapaata ajalle 1.8.2016 –
21.7.2017. Hänen äitiyslomansa ja hoitovapaansa sijaisena on toiminut Arja
Venäläinen vuosina 2014 – 2016.
Lapsityönohjaaja Raili Ruotsalainen esittää, että lastenohjaaja Arja Venäläinen
valitaan hoitamaan myös sijaisuutta 1.8.2016 – 31.5.2017.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Miia-Mari Jaatilan sijaiseksi ajalle 1.8.2016 – 31.5.2017
lastenohjaaja Arja Venäläisen.

Tark. ______ / ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Miia-Mari Jaatilan sijaiseksi ajalle
1.8.2016 – 31.5.2017 lastenohjaaja Arja Venäläisen.

102. §
SAVONLINNAN 3. KAPPALAISEN TEHTÄVÄNKUVAN MUUTOS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Savonlinnan seurakunnan kirkkoherran työtaakka on muuttunut seurakuntaliitosten
myötä kohtuuttoman suureksi. Sen vuoksi on välttämätöntä järjestää työnjohtoa
uudelleen siten, että seurakuntaan tulee johtava kappalainen, joka on papiston esimies.
Näin mahdollistetaan pappistyövoiman joustava ja tarkoituksenmukainen liikuttelu
koko seurakunnan alueella ja pystytään huolehtimaan nykyistä paremmin työtehtävien
tasapuolisesta jakautumisesta eri pappien kesken. Johtavan kappalaisen tehtäviä
olisivat mm. papiston työlistojen tekeminen, kehityskeskustelut sekä papiston työssä
jaksamisesta ja osaamisesta huolehtiminen yhdessä kirkkoherran kanssa. Johtava
kappalainen olisi yksi seurakunnan lähiesimiehistä ja kirkkoherran suora alainen. Hän
hoitaisi tiettyjä kirkkoherran tehtäviä suhteessa myös kappelien kappalaisiin. Näitä
olisivat esimerkiksi kehityskeskustelut sekä työvoiman liikuttelu seurakunnan
alueella.
Asiasta on keskusteltu henkilöstöstrategiatyöryhmässä. Johtavan kappalaisen
saaminen papiston esimieheksi on saanut osakseen myös henkilöstöstrategiaryhmän
kannatuksen, vaikka se ei vielä olekaan saanut valmiiksi ehdotustaan uudeksi
henkilöstöstrategiaksi.
Savonlinnan seurakunnan 3. kappalainen Leena Paintola on ilmaissut halukkuutensa
ryhtyä johtavaksi kappalaiseksi.
Kirkkoherralla on KL 6:37,2 mukaan oikeus muuttaa papin virantomitusvelvollisuutta.
Tämä käy erityisen hyvin ilmi hallituksen esityksestä kyseisestä pykälästä:
Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuteen eli direktio-oikeuteen kuuluu oikeus
määrätä miten, missä ja milloin työtä tehdään, sekä oikeus työnteon ja työtulosten
laadun valvontaan. Säännöksessä annettaisiin työnantajalle oikeus muuttaa
virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin mihin sillä olisi oikeus pelkästään
direktio-oikeuden perusteella. Säännöksen lähtökohtana on toiminnan ja
virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja oloihin.
Seurakunnan ja muun kirkollisen työnantajan on julkisyhteisönä voitava kaikissa
tilanteissa turvata sille kuuluvien tehtävien tarkoituksenmukainen ja tehokas
hoitaminen. Näin ollen ehdotetaan, että työnantajaviranomainen, joka päättää
virkasuhteen täyttämisestä toistaiseksi, voisi päättää, että viranhaltijan
virantoimitusvelvollisuutta muutetaan tai viranhaltijan virkatehtäviä järjestellään
uudelleen, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.
Säännöksessä tarkoitettua perusteltua syytä arvioidaan työnantajan tarpeiden
perusteella. Säännös ei edellyttäisi viranhaltijan suostumusta, mutta viranhaltijalle
olisi varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin muutoksesta lopullisesti päätetään.
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jossa seurakunnan papin ja
lehtorin virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen annettaisiin kirkkoherran
tehtäväksi. Kirkon hallinnossa työnantajan direktio-oikeus papistoon nähden ei ole
yhtä välitöntä kuin muun henkilöstön osalta. Kirkkoherra muun seurakunnan papiston
esimiehenä voisi muuttaa papin virantoimitusvelvollisuutta. - - Sanotussa pykälässä
säädettäisiin myös siitä, että kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että
kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen
kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.
Tark. ______ / ______

(Hallituksen esitys 41/2012, KL 6:37 §. Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen).
Koska nyt tehtävä virantoimitusvelvollisuuden muutos koskee olennaisesti
seurakunnan johtamisjärjestelmää ja koska siihen liittyy myös palkkauksen muutos,
on kuitenkin aiheellista, että asiasta päättää kirkkoneuvosto eikä yksin kirkkoherra.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Savonlinnan 3. kappalaisen, Leena Paintolan
virantoimitusvelvollisuutta siten, että hänestä tulee koko seurakunnan papiston,
kirkkoherraa lukuun ottamatta, lähiesimies, tehtävinään mm. papiston työ- ja vapaaaika sekä lomalistojen laatiminen, kehityskeskustelut sekä papiston osaamisesta ja
työssä jaksamisesta huolehtiminen yhdessä kirkkoherran kanssa. Muutos astuu
voimaan Paintolan palatessa töihin äitiys- ja vuosilomalta 15.8.2016. Kolmannen
kappalaisen virkaa varten laaditaan uusi tehtävänkuvaus ja sen palkkaus korotetaan
tehtävää vastaavaksi. Esitys näistä tuodaan kokoukseen.
Käsittely:
Tehtävänkuvaus on vielä tekemättä ja palkkaus määrittelemättä, esitys niistä
tuodaan seuraavaan kokoukseen.
Todettiin, että tehtävien järjestelyt ovat jatkumoa seurakuntaliitoksista.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Viran palkkaus käsitellään
seuraavassa kokouksessa.

103. §
SEURAKUNTAPASTORIN TYÖN SUORITTAMISPAIKAN MUUTOS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kerimäen kappeliseurakunnassa on papistoa kappalainen ja kaksi seurakuntapastoria.
Henkilöstöstrategiaryhmässä käydyn keskustelun perusteella on tarkoituksenmukaista
siirtää toisen Kerimäelle sijoitetun seurakuntapastorin sijoituspaikaksi Savonlinna.
Syynä on se, että Savonlinnasta käsin hänen työpanostaan on helpompi liikutella
seurakunnan eri toimipisteissä kuin Kerimäeltä käsin. On tarkoituksenmukaista hoitaa
myös Savonrannan kirkkopiirin papin ”tuuraus” Savonlinnasta käsin.
Ennen päätöksen tekemistä on tarpeen kuulla Kerimäelle sijoitettuja seurakuntapastorin viran haltijoita sekä Kerimäen kappelineuvostoa.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto pyytää Kerimäen kappelineuvostolta lausuntoa siitä, miten se
suhtautuu toisen Kerimäen seurakuntapastorin työn suorittamispaikan siirtämiseen
Savonlinnaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Kerimäen kappelineuvostolta
lausuntoa siitä, miten se suhtautuu toisen Kerimäen seurakuntapastorin työn suorittamispaikan siirtämiseen Savonlinnaan.

Tark. ______ / ______

104. §
SUOMEN LÄHETYSSEURAN YHTEISTYÖSOPIMUS – esityslistan liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Lähetyssihteerit Sakari Seppälä ja Sanna Stainer sekä lähetystyöstä vastaava teologi
Tero Tyni ovat yhdessä tukiryhmäläisten kanssa valmistelleet Suomen Lähetysseuran
kanssa päivitettävää sopimusta.
Sopimusluonnos on liitteenä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Suomen Lähetysseuran
kanssa tehtäväksi sopimukseksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan luonnoksen Suomen
Lähetysseuran kanssa tehtäväksi sopimukseksi.

105. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA KERIMÄELTÄ – esityslistan liite 2
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 31.5. seuraavasti:
91. §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA KERIMÄELTÄ
Savonlinnan seurakunta on saanut ostotarjouksen noin 2.280 m2 kokoisesta
määräalasta tilasta 740-881-2-00 (Kerimäen kirkko, kirkonalue). Määräalalla
sijaitsee Kaivopirtti ravintola. Kaivopirtti on tällä hetkellä vuokralaisena kyseisellä
määräalalla. Vuosivuokra on 1.895,35 euroa ja vuokrasopimusta on jäljellä vuoteen
2020.
Asemakaavan mukaan määräalalla on rakennusoikeutta 400 m2, josta on käytössä
tällä hetkellä noin 150 m2. Kaivopirtin omistaja haluaisi laajentaa rakennusta, jotta
voisi tulevaisuudessa palvella linja-autollista asiakkaita.
Ostotarjous määräalasta on 80.000 euroa. Talousjohtaja on kysynyt määräalasta
hinta-arviota sekä Saimaan LKV oy:stä että Kodinkulma Oy:stä. Heidän hintaarvionsa saadaan kuluvan viikon perjantaihin mennessä.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa, kun hinta-arviot ovat käytössä.
Käsittely:
Talousjohtaja kertoi, että tontin rakennusoikeudesta on kahta tietoa ja se vaikuttaa
hintaan. Hän esitti, että päätös jätetään kokoukseen 7.6.2016 kun rakennusoikeus
saadaan varmistettua.
Päätös:

Kirkkoneuvosto jätti asian päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

Käsittely:
Talousjohtaja kertoi, että määräalan rakennusoikeudeksi on varmistunut 400 m2.
Näin ollen vuokralaisen tarjoushinta on 80.000 euroa.
Saadut hinta-arviot tukevat myyntipäätöstä.
Tark. ______ / ______

Koska määräalalla on voimassa oleva vuokrasopimus, tonttia ei voida myydä
muille ilman sanktiota.
Ohjesäännön mukaan kappelineuvostolta ei tarvita lausuntoa myyntipäätöksestä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myy n. 2.280 m2 määräalan tilasta
740-881-2-00 (Kerimäen kirkko, kirkonalue) Kahvila Kaivopirtti, TMI M. Loposelle
(yt. 1231910-7) hintaan 80.000 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myy n. 2.280 m2
määräalan tilasta 740-881-2-00 (Kerimäen kirkko, kirkonalue)
Kahvila Kaivopirtti, TMI M. Loposelle hintaan 80.000 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

106. §
REFORMAATION JUHLAVUOSI
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta edellisessä kokouksessaan 31.5. seuraavasti:
92. §
KIRKKONEUVOSTOLLE KESKUSTELTAVAKSI
Puheenjohtaja haluaa avata keskustelun, kuinka seurakunta osallistuu
reformaation juhlavuoteen ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee tulevien juhlavuosien huomioimisesta seurakunnan
toiminnassa.
Käsittely:
Vilkkaassa keskustelussa vallalla oli ajatus, että itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumat voisivat olla yhteistyössä kaupungin kanssa.
Reformaation juhlavuoden päätapahtuma voisi olla Kerimäen kirkossa kesäkuun
alussa 2017. Sitä valmistelemaan nimettiin työryhmä Merja Immonen, Jani Lamberg
ja puheenjohtaja Sammeli Juntunen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi työryhmän valmistelemaan asiaa
seuraavaan kokoukseen.

Käsittely:
Työryhmä on selvittänyt tapahtumalle sopivimman ajankohdan 10. – 11.6.2017.
Teemu Laajasalo on lupautunut yhdeksi puhujaksi. Yksimielisesti oltiin tapahtuman
järjestämisen kannalla. ”Iso kirkko täyteen Jumalan sanan kuuloon” voisi olla pohjaajatus teemaksi. Kaksipäiväinen tapahtuma voisi sisältää esim. luentoja, konsertin,
messun, raamattuluentoja. Työryhmä valmistelee tarkemmin ohjelman.
Lomarauhan julistus – tapahtuman järjestäjät ovat lupautuneet mukaan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää tapahtumaa valmistelemaan työryhmän.

Tark. ______ / ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi reformaation juhlavuoden tapahtuman
valmisteluryhmään; kirkkoherran, Kerimäen aluekappalaisen,
Merja Immosen, kiinteistöpäällikön, Kerimäen suntion,
tiedotussihteerin ja lomarauhan julistus -tapahtuman työryhmän
edustajat.
Tapahtuma sisällytetään vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

107. §
ILMOITUSASIAT
Talousjohtaja on selvittänyt edellisessä kokouksessa esille tulleita Talvisalon
hautausmaan vesitynnyri ja linnunpönttö kysymyksiä ja kertoi, että tynnyrit
maalataan hillitymmin ja linnunpöntöt jäävät alueelle.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään Punkaharjulla 23.8.2016 kello 18.00.

108. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

109. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

Tark. ______ / ______

