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KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 22 – 35, 42 - 45

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 36 - 41

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____ 2017

Irja Härmälä
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Martti Konsti

Kirkkoherranvirasto 28.2. – 14.3.2017
Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

22. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

23. §
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 16. päivänä helmikuuta 2017.
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 13 jäsentä
tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

24. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutettuna siten, että
41. § käsitellään asialistan ensimmäisenä.

25. §
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.

Tark. ______ / ______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 27. helmikuuta 2017.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan
jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan
ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain- tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa.
Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksen- hakuajan.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ajalla 28.2. – 14.3.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle perjantaina 24. helmikuuta 2017.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Härmälä ja Martti Konsti.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 28.2. – 14.3.2017.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
perjantaina 24. helmikuuta 2017.

26. §
KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN KOLEHDIT 1.3. – 17.4.2017 – liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.12.2016 vahvistanut kolehtisuunnitelman
ajalle 1.1. – 17.4.2017. Kerimäen kappelineuvosto esittää siihen lisättäväksi Kerimäen
kirkossa kerättävät kolehdit ajalle 1.3. – 17.4.2017.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto täydentää kolehtilistaa Kerimäellä 1.3. – 17.4.2017 kerättävillä
kolehdeilla liitteen mukaisesti.
Käsittely:
Kerimäen kirkkopyhien suunnitelmat ovat tarkentuneet esityslistan lähettämisen
jälkeen ja sieltä esitetään kolehtien paikan vaihtamista 26.3. ja 2.4.2017.
26.3. on lähetyspyhä ja 2.4. Herättäjän kirkkopyhä, joten kolehdit on hyvä vaihtaa
aiemmasta esityksestä poiketen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto täydensi kolehtilistaa Kerimäellä 1.3. – 17.4.2017
kerättävillä kolehdeilla liitteen mukaisesti siten muutettuna, että
26.3. menee Suomen Pipliaseuralle ja 2.4. Herättäjä-Yhdistykselle.

27. §
ALOITE KESKITETYISTÄ KOLEHDEISTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 31.1.2017 12. §:ssä Punkaharjun kappelineuvoston aloitetta keskitetyistä kolehdeista. Asia jätettiin tuolloin jatkovalmisteltavaksi.
Tark. ______ / ______

Savonrannan kirkkopiirin piirineuvosto on kokouksessaan 13.2.2017 päättänyt, että
se ei laadi omaa kolehtisuunnitelmaa vuodelle 2017 vaan noudattaa tuomiokirkkoseurakunnan kolehtisuunnitelmaa.
Puheenjohtaja ei pitänyt tarpeellisena yhtenäiseen kolehtiin siirtymistä, vaan katsoo
että kappeliseurakunnat voivat edelleen tehdä esitykset kirkoissaan kerättävistä
kolehdeista, tilityskustannuksista huolimatta.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että kappeliseurakunnat voivat toistaiseksi edelleen laatia
omat kolehtisuunnitelmansa kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että kappeliseurakunnat voivat toistaiseksi
edelleen laatia omat kolehtisuunnitelmansa kirkkoneuvostolle
vahvistettavaksi.

28. §
II KAPPALAINEN TIMO VAINIKAISEN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Pastori Timo Vainikainen on ilmoittanut irtisanoutuvansa II kappalaisen virasta
1.4.2017 lukien.
Tuomiokapituli on kirjannut irtisanoutumisen tiedoksi kokouksessaan 7.2.2017.
Samassa kokouksessa tuomiokapituli on antanut pastori Sanni Rissaselle viranhoitomääräyksen vs. ja vt. II kappalaiseksi ajalle 13.2. – 13.8.2017.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi irtisanoutumisen tiedoksi.

29. §
VIII KAPPALAINEN JUSSI LEPPÄNIEMEN OPINTOVAPAA-ANOMUS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Rantasalmen aluekappalainen Jussi Leppäniemi on hakenut opintovapaata teologian
tohtorintutkintoa varten 1.6.2017 - 31.12.2018 väliseksi ajaksi. Opintovapaa on
lakisääteinen oikeus. Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata enintään kuudella
kuukaudella jos opintovapaa kyseisenä aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan
harjoittamalle toiminnalle. Johtava kappalainen ehdottaa, että Jussi Leppäniemelle
myönnetään opintovapaata vasta 3.7.2017 alkaen työnjohdollisista syistä. Näin Jussi
Leppäniemi voisi hoitaa aloittamansa rippikoulun loppuun kappeliseurakunnan nuorten
kanssa. Tämän lisäksi Susanna Vihavaista on pyydetty ja hän on ollut myöntyväinen
toimimaan vs. aluekappalaisena vakituisen viranhaltijan virkavapaan ajan. Susanna
Vihavaisen vuosilomakuukausi on tänä vuonna kesäkuu. Virkavapaan myöntäminen
vasta heinäkuusta alkaen olisi Rantasalmen rippikoululaisten etu sekä se antaisi
työnjohdollista väljyyttä ja turvaisi kappeliseurakunnan seurakuntalaisten hyvän
palvelemisen myös kesäkuun ajaksi. Opintovapaan aloittamisen siirtyminen kesäkuulta
heinäkuulle ei aiheuta kohtuutonta haittaa opintojen etenemiselle.

Tark. ______ / ______

Opintovapaalain säännöksiä:
Opintovapaaoikeus, 4 § (17.1.1997/58)
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin
rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden
aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.
Opintovapaan hakemis- ja myöntämismenettely:
8 § Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi
tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää
opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille lausunnon, että se myöntää pastori Jussi
Leppäniemelle opintovapaata ajalle 3.7.2017 – 3.2.2019.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

30. §
YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN III KANTTORIN
VIRAN TÄYTTÖ – esityslistan liitteenä 1 hakemukset ja ansioluettelot
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkoneuvosto julisti kokouksessaan 15.12.2016 viran haettavaksi ajalla 3.1. –
31.1.2017. Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän III kanttorin viran
virkapaikka on Kerimäellä ja työskentelyalueena koko seurakunta. Määräaikaan
mennessä hakemuksensa jättivät Marja Ainali ja Maria Padatsu. Molemmilla on
virkaan vaadittava pätevyys. Hakijat haastateltiin 9.2.2017.
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti Maria Padatsun valitsemista Savonlinnan
seurakunnan III kanttorin virkaan. Hänellä on kanttorin tehtävissä vaadittavaa
monipuolista osaamista niin musiikillisesti kuin seurakunnan työntekijän
palvelutehtävääkin ajatellen. Padatsulla on monivuotinen kokemus musiikkikasvatuksesta seurakunnan lapsikuoron perustajana ja johtajana. Maria Padatsu on
valmistunut musiikin maisteriksi taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin
koulutusohjelmasta.
Kerimäen kappelineuvosto esittää lausuntonaan kirkkoneuvostolle, että kanttorin virkaan
valittaisiin musiikinmaisteri Maria Padatsu.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään III kanttorin
virkaan musiikin maisteri Maria Padatsun, virkapaikkana Kerimäki ja työskentely
alueena koko seurakunnan alue.
Viran palkkauksen vaativuusryhmä on 601. Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk
koeaikaa ja valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään
III kanttorin virkaan musiikin maisteri Maria Padatsun, virkapaikkana Kerimäki ja työskentelyalueena koko seurakunnan alue.
Tark. ______ / ______

Viran palkkauksen vaativuusryhmä on 601. Viran täyttämisessä
noudatetaan 4 kk koeaikaa ja valitun on ennen viran vastaanottamista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
31. §
LAPSITYÖNOHJAAJA EEVA TUHKASEN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Eeva Tuhkanen anoo eroa lapsityönohjaajan virasta 1.9.2017 alkaen siirtyäkseen
eläkkeelle.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Eeva Tuhkaselle eron lapsityönohjaajan virasta 1.9.2017
alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Eeva Tuhkaselle eron lapsityönohjaajan
virasta 1.9.2017 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.

32. §
TIEDOTUSSIHTEERI ARJA KIUKKOSEN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Arja Kiukkonen on jättänyt 15.2.2017 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen, jossa
hän ilmoittaa irtisanoutuvansa tiedotussihteerin virasta 1.9.2017 alkaen eläkkeelle
siirtymistä varten.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Arja Kiukkoselle eron tiedotussihteerin virasta 1.9.2017
alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Arja Kiukkoselle eron tiedotussihteerin
virasta 1.9.2017 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.

33. §
RANTASALMELTA SAATU ALOITE HALLINNON KOKOUSTEN SYNKRONOINNISTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Irja Härmälältä Rantasalmelta on saatu aloite koskien kappelineuvostojen toimintaa
osana koko seurakunnan hallintoa.
Aloitteessa koetaan yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä kehityksen aikaansaamiseksi
synkronoida koko seurakunnan hallinnon ja kappelineuvostojen kokoukset niin, että
sisällöt tukisivat toisiaan. Näin eri työryhmien ja kappelineuvostojen keskinäinen
vaikuttavuus, aloitteet ja lausunnot saadaan riittävän ajoissa valmiiksi tukemaan
koko seurakunnassa tehtäviä päätöksiä.
Esityksessä toivotaan viranhaltijoiden ja kappelineuvostojen edustajien yhteistä
tapaamista, jossa keskustellaan yllämainitusta synkronoinnista ja muista yhteistä
kehittämistä edistävistä tekijöistä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee palaverin ajankohdasta, puheenjohtaja on lähettänyt
kappeliseurakuntien edustajille mahdollisia kokoontumisaikoja: ma 6.3. klo 16 -,
to 9.3. klo 15 -, ma 13.3. klo 16 -, ti 14.3. klo 16 -, ke 15.3. klo 16 -, to 16.3. klo 16-.
Tark. ______ / ______

Päätös:

Yhteiseksi palaveriajaksi sovittiin tiistai 16.5. klo 17.00 Savonlinnan
seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa.

34. §
KIRKKOHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ:
LUONNOS KIRKKOHALLITUKSEN ESITYKSEKSI KIRKOLLISKOKOUKSELLE
SEURAKUNTAVAALIEN VAALISÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISEKSI – esityslistan liite 2
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kirkkohallituksessa on valmisteltu luonnos kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle seurakuntavaalien vaalisäännösten tarkistamiseksi.
Valmistellussa esitysluonnoksessa seurakuntavaalien vaalipäivää ehdotetaan
siirrettäväksi viikkoa myöhemmäksi, jolloin seurakuntavaalit aloitettaisiin vaalivuonna
marraskuun kolmantena sunnuntaina. Ennakkoäänestyksen aloittamista ehdotetaan
vastaavalla tavalla siirrettäväksi viikkoa myöhemmäksi. Kirkkolakiin ehdotetaan
lisättäväksi säännös, joka rajoittaisi seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvan
henkilön tai hänen läheisensä osallistumisen vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi.
Kirkon vaalijärjestykseen ehdotetaan vastaavasti lisättäväksi säännös, joka rajoittaisi
seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvan henkilön tai hänen läheisensä osallistumisen
vaalitoimitsijaksi tai –avustajaksi.
Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa seurakuntavaalien vaalimenettelyä.
Seurakuntavaalien ajankohtaa koskevan muutoksen tavoitteena on poistaa päällekkäisyys
ajankohdassa isänpäivän ja vaalipäivän välillä. Isänpäivän merkitys perheen ja suvun
juhlana on vahvistunut, ja perheet viettävät silloin aikaa yhdessä.
Vaaliviranomaisten esteellisyyssääntelyn muutoksilla saatetaan vaaliviranomaisia
koskeva esteellisyyssääntely yhteneväksi yleisen vaalilainsäädännön esteellisyyssääntelyn kanssa. Vaaliviranomaisten esteellisyyssääntelyä koskevien muutosten
tavoitteena on selkeyttää esteellisyystilanteiden arvioimista sekä turvata vaalimenettelyn puolueettomuutta. Samalla turvataan äänestäjien luottamusta vaaliviranomaisia ja vaalijärjestelmää kohtaan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto antaa lausunnon esityksestä kirkolliskokoukselle seurakuntavaalien
vaalisäännösten tarkistamiseksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto kannatti vaalipäivän siirtoa sekä hyväksyi vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuden
tiukennukset.

35. §
SEURAKUNNAN TILOJEN KÄYTÖSTÄ AVIOLIITTOON VIHKIMISISSÄ
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Maaliskuussa 2017 astuu voimaan yhteiskunnan avioliittolain muutos, jonka vuoksi
myös samaa sukupuolta olevia pareja voidaan vihkiä avioliittoon. Kirkkomme käsitystä
avioliitosta yhden naisen ja yhden miehen välisenä liittona kyseinen avioliittolain muutos
ei kuitenkaan muuta. ”Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 1.3.2017 voimaan astuva
avioliittolain muutos ei vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisestä määrätään kirkkojärjestyksessä
ja kirkkokäsikirjassa. Papin vihkiessä kirkolliseen avioliittoon hänen velvollisuutenaan
Tark. ______ / ______

on toimittaa vihkiminen näiden määräysten mukaan. Tämä koskee myös avioliiton
siunaamista.” (Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta,
31.8.2016, s. 10).
Julkisuudessa jotkut kirkkomme papeista ovat kuitenkin ilmoittaneet vihkivänsä 1.3.2017
jälkeen samaa sukupuolta olevia pareja (tällaisia ilmoituksia ei kuitenkaan ole tullut
Mikkelin hiippakunnan papeilta). Koska on mahdollista, että tällaisia kirkon säädöksiä ja
papin virkavelvollisuuksia vastaan rikkovia vihkimisiä yritetään tehdä meidänkin
seurakuntamme alueella, on sekaannusten välttämiseksi kirkkoneuvoston tarpeen päättää
seurakunnan kirkkojen käytöstä.
KJ 14, 2§ ” Uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Kun kirkko on
vihitty, sitä saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon
käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä.
Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä.” KJ 9, 7§ ”Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri
mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, kirkon, siunauskappelin tai kappelin
käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia kolehteja koskevasta kysymyksestä, asia
on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.”
Vaikka pappi ei voimassa olevan kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan perusteella
voikaan toimittaa samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkimistä, pappi tai
seurakunnan muu työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla heidän kanssaan kanssa ja
heidän puolestaan. Piispainkokouksen 31.8.2016 antaman selonteon mukaan näissä
tilanteissa voi soveltaa piispainkokouksen 9.2.2011 antamaa asiakirjaa ”Pastoraalinen
ohje vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän
puolestaan.” Sen mukaan rukous toimitetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1. Pappi tai muu kirkon työntekijä rukoilee vapaasti tai käyttää harkintansa mukaan
olemassa olevaa, kirkon rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa. Rukouksessa kiitetään
yhdessä Jumalaa elämän lahjoista ja pyydetään Jumalan huolenpitoa ja johdatusta.
Samalla pyydetään voimaa kunnioittaa toista ja etsiä Jumalan tahtoa. Rukouksen
yhteydessä voidaan lukea Jumalan sanaa. Se voidaan toteuttaa yksityisesti tai
yhteisöllisesti siten kuin asianomaiset yhdessä sopivat.
2. Rukoilla voi asianosaisten yhdessä sopimassa paikassa. Kirkkotilan käyttämisestä on
säädetty kirkkojärjestyksessä (KJ 9:7; KJ 14:2).
3. Tällaisessa rukouksessa ei ole kyse avioliittoon rinnastettavan parisuhteen
siunaamisesta. Siinä ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia
erityisiä osia (esimerkiksi kysymykset, lupaukset, sormusten vaihto, puolisoiksi
julistaminen, liiton siunaaminen).
4. Kirkon työntekijän pastoraaliseen vastuuseen kuuluu, että hän on valmis asettumaan
rinnalle, kuuntelemaan ja tukemaan jokaista ihmistä. Parisuhteensa rekisteröineiden
kohtaamisessa rukous perustuu yhteiseen sopimiseen ja kirkon työntekijän vapaaseen
harkintaan eikä synnytä uusia virkavelvollisuuksia kirkon työntekijälle tai seurakunnalle.
Kirkon työntekijän tulee antaa rukouksesta tilanteen luonteen mukainen kuva ja pitää
kiinni häntä sitovista ohjeista.
5. Piispa vastaa hiippakunnassaan ja kirkkoherra seurakunnassaan tämän ohjeen
valvonnasta ja antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita (KL 18:1; KJ 6:34).

Tark. ______ / ______

Mainitunlainen rukous voidaan siis periaatteessa toimittaa myös kirkossa. Toisaalta
rukous on toimitettava siten, että sitä ei sekoiteta avioliittoon vihkimiseen tai avioliiton
siunaamiseen, joille on kirkkokäsikirjassa omat kaavansa.
Siksi on tarkoituksenmukaista, että toistaiseksi ”pastoraalisen ohjeen” tarkoittamia
tilaisuuksia ei pidetä seurakuntamme kirkoissa, vaan muissa sopivissa tiloissa. Syynä
tähän on julkisuudessa vallitseva epäselvyys kirkollisesta avioliittoon vihkimisestä.
Eräänä esimerkkinä tästä on arkkipiispan piispainkokouksen avajaispuheenvuoro
(25.1.2017) ja kirkollisen lehdistön siitä tekemät tulkinnat. Esimerkiksi Kotimaan
(2.2.2017, s. 7) mukaan ”Papit saivat arkkipiispalta luvan vihkiä samaa sukupuolta
olevia.”
Piispainkokouksen selonteon (31.8.2017) mukaan ”Muussa seurakunnan toiminnassa
periaatteena on, että samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin
siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Kun seurakunnassa tutkitaan avioliiton
esteitä tai seurakunnan tiloja halutaan vuokrata juhlaa varten, toimitaan kuten voimassa
oleva ohjeistus määrää ja käytäntö edellyttää. Pyydettäessä voidaan seurakunnan jäsenen
siviilivihkimsenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa
sen mukaan, mikä on paikallinen tapa.”
Seurakunnassamme ei ole ollut tapana rukoilla päiväjumalanpalveluksissa muiden kuin
kirkollisesti vihittyjen avioliittojen puolesta. Tätä paikallista tapaa ei ole syytä muuttaa,
vaikka yhteiskunnan avioliittolaki onkin muuttunut.
Puheenjohtajan esitys:
1. Savonlinnan seurakunnan kirkoissa ei toimiteta samaa sukupuolta olevien parien
avioliittoon vihkimisiä eikä avioliiton siunaamisia, koska sellaiset toimitukset eivät ole
kirkkomme kirkkojärjestyksen tai kirkkokäsikirjan mukaisia.
2. Piispainkokouksen pastoraalisessa ohjeessa (9.2.2011) tarkoitettuja rukouksia samaa
sukupuolta olevien parien puolesta ja heidän kanssaan ei toistaiseksi toteuteta
Savonlinnan seurakunnan kirkoissa. Niitä varten tarjotaan jokin muu sopiva
seurakunnan tila.
3. Mainittu rukous ei synnytä uusia virkavelvollisuuksia seurakunnan työntekijöille tai
seurakunnalle. Kirkkoherra selvittää, ketkä seurakunnan työntekijöistä ovat valmiita
pitämään pastoraalisessa ohjeessa tarkoitettuja tilaisuuksia.
4. Savonlinnassa noudatetun paikallisen tavan mukaan päiväjumalanpalveluksen yleisessä
esirukouksessa rukoillaan kirkollisesti vihittyjen parien puolesta.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

36. §
SAVONLINNAN SEURAKUNNAN JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLISET
MAANVAIHDOT – liite 2
Valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnan seurakunnan ja Rantasalmen kunnan välillä on käyty neuvotteluita
Rantasalmen asemakaava-alueella tehtävistä maanvaihdoista.
Nyt esillä olevat maanvaihdot on esitetty liitekartoissa.
Tark. ______ / ______

Esityksen mukaan Rantasalmen kunta luovuttaa Savonlinnan seurakunnalle;
- Ahtola nimisestä tilasta rek:no 681-421-5-141 n. 2.700 m2 määräalan
- ko. määräalalla on seurakunnan traktorihalli, joka on rakennettu v. 1998
Savonlinnan seurakunta luovuttaa Rantasalmen kunnalle;
- Kirkkorinne nimisestä tilasta rek:no 681-421-7-50 n. 2.700 m2 määräalan
- ko. määräalalla on rakennusoikeutta
Rantasalmen kunta luovuttaa Savonlinnan seurakunnalle noin 2.700 m² ja Savonlinnan
seurakunta luovuttaa Rantasalmen kunnalle noin 2.700 m², lisäksi Rantasalmen kunta
maksaa Savonlinnan seurakunnalle välirahaa 10.000 - 20.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Rantasalmen kunnan ja
Savonlinnan seurakunnan väliset maanvaihdot ja oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan
siihen liittyvän vaihtokirjan tavanomaisia luovutus ehtoja käyttäen.
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Rantasalmen kunnan ja Savonlinnan seurakunnan väliset maanvaihdot ja oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan siihen liittyvän
vaihtokirjan tavanomaisia luovutus ehtoja käyttäen.
Rantasalmen kunta maksaa Savonlinnan seurakunnalle välirahaa
19.000 euroa ja vastaa lohkomiskustannuksista.
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

37. §
TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
Valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Savonlinnalainen Maija Sinikka Hämäläinen (kuollut 9.12.2016) on
testamentissaan määrännyt kaikki omaisuutensa käytettäväksi Savonlinnan
evankelisluterilaisen kirkon maahanmuuttotyöhön.
Perunkirjoitus on pidetty mutta sitä ei ole vielä annettu tiedoksi kaikille lakimääräisille
perillisille. Kuolinpesän omaisuuden säästö on n. 100.000 €, jäämistö koostuu pääosin
asunto-osakkeesta.
Testamentti ja perukirja ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa Maija Sinikka Hämäläisen testamentin vastaan ja määrää
varat käytettäväksi testamentin tarkoituksen mukaisesti Savonlinnan seurakunnan
maahanmuuttotyöhön.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

38. §
TALOUSARVIOYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2016
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Tark. ______ / ______

Savonlinnan seurakunnan tilinpäätös tulee näyttämään alijäämää vuodelta 2016.
Työmuodot pysyivät hyvin kulujen osalta talousarviossa, kulujen toteutuma oli 98,4 %,
eli 129.584,23 euroa alle arvion.
Ylitykset yhteensä olivat 597.831,45 euroa ja tästä ylityksestä haetaan hyväksyntää
kirkkovaltuustolta ennen tilinpäätöksen vahvistamista. Ylityksistä suurin osa 477.000
euroa on kiinteistömyynnistä saamatonta tuloa. Muutoin ylitykset ovat keskimääräistä
tasoa.
TA 2016
Valtuusto
MENOT
NETTO

TP 2016

ERO €

ERO %

20 359
20 359

25 990,22
25 990,22

-5 631,22
-5 631,22

127,66
127,66

Taloushallinto
TULOT
MENOT
NETTO

-192
346 974
346 782

-78,41
359 230,71
359 152,30

-113,59
-12 256,71
-12 370,30

40,84
103,53
103,57

TYKY
TULOT
MENOT
NETTO

-44 500
125 213
80 713

-30 404,14
134 344,22
103 940,08

-14 095,86
-9 131,22
-23 227,08

68,32
107,29
128,78

ATK ylläpito
MENOT
NETTO

115 200
115 200

133 744,10
133 744,10

-18 544,10
-18 544,10

116,1
116,1

Kirkonkirjojen pito
TULOT
MENOT
NETTO

-41 500
103 455
61 955

-38 530,34
101 731,09
63 200,75

-2 969,66
1 723,91
-1 245,75

92,84
98,33
102,01

Sairaalasielunhoito
TULOT
MENOT
NETTO

-6 000
75 631
69 631

-1 909,31
77 758,43
75 849,12

-4 090,69
-2 127,43
-6 218,12

31,82
102,81
108,93

Sielunhoito
TULOT
MENOT
NETTO

-12
62 190
62 178

-12
65 708,37
65 696,37

0
-3 518,37
-3 518,37

100
105,66
105,66

Lähetystyö
TULOT
MENOT
NETTO

-84 100
290 571
206 471

-113 884,79
29 784,79
414 001,20 -123 430,20
300 116,41 -93 645,41

135,42
142,48
145,36

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT
TULOT
-29 620
MENOT
620 290
NETTO
590 670
HAUTAUSMAAHALLINTO
MENOT
NETTO

41 657
41 657

-54 814,45
715 936,99
661 122,54

25 194,45
-95 646,99
-70 452,54

185,06
115,42
111,93

44 729,65
44 729,65

-3 072,65
-3 072,65

107,38
107,38
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KIINTEISTÖHALLINTO
TULOT
MENOT
NETTO

-44
121 735
121 691

0
131 397,04
131 397,04

-44
-9 662,04
-9 706,04

0
107,94
107,98

KIRKKO
TULOT
MENOT
NETTO

-8 100
599 253
591 153

-21 338,84
623 746,73
602 407,89

13 238,84
-24 493,73
-11 254,89

263,44
104,09
101,9

-256 317
1 198 222
941 905

-238 403,11
1 205 290,78
966 887,67

-17 913,89
-7 068,78
-24 982,67

93,01
100,59
102,65

LEIRIKESKUS
TULOT
MENOT
NETTO

-259 571
317 521
57 950

-197 373,51
286 081,86
88 708,35

-62 197,49
31 439,14
-30 758,35

76,04
90,1
153,08

METSÄTALOUS
TULOT
MENOT
NETTO

-987 000
292 524
-694 476

-711 871,97 -275 128,03
300 599,93
-8 075,93
-411 272,04 -283 203,96

72,12
102,76
59,22

2 613 839,00

3 211 670,45 -597 831,45

SEURAKUNTATALO
TULOT
MENOT
NETTO

YLITYKSET YHTEENSÄ
NETTO

Tarkempi selvitys ylityksistä annetaan kokouksessa.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt talousarvioylitykset ja esittää niitä edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Käsittely:
Talousjohtaja esitteli ylitysten syyt. Luottamushenkilöiden palkkioiden korotukset
kesken toimikauden ja taloushallinnon määräaikaiset palkankorotukset Kipaan
liittymisen vuoksi tulleesta lisätyöstä aiheuttivat ylityksiä. Työterveyshuollon
kustannukset olivat ennakoitua suuremmat. Budjetointivirheet lähetystyössä ja
hautausmaakiinteistöjen ja hautausmaahallinnon kesken ovat aiheuttaneet ylityksiä.
Pikkukirkon myynnin viivästyminen vaikuttaa osaltaan siihen, että kiinteän omaisuuden
myyntitulot eivät toteutuneet. Kaukolämpökustannukset olivat myös ennakoitua
suuremmat.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyt talousarvioylitykset ja esittää
niitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Tark. ______ / ______

39. §
SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA
2016 – liite 3
Valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Toimintakulut:
Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 5.210.789,26 euroa. Palkkojen osuus
seurakunnan toimintakustannuksista oli 60,58 % (62,32/2015, 62,98/2014, 62,27/2013,
61,38/2012, 61,86/2011, 61,25/2010, 63,96/2009) prosenttia ja verotuloista 71,6 %
(69,91/2015, 74,05/2014, 75,97/2013, 76,54/2012, 72,03/2011, 75,2/2010, 76,52/2009)
prosenttia.

Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 1.748.494,12 €. Summa alitti talousarvion
18.247,88 eurolla. Yksittäisiä suuria ylityksiä oli, mutta ne kompensoituvat muiden tilien
säästöillä.
Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 92.278,29 €, ylitystä talousarvioon
nähden oli 5.198,29 euroa.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 963.178,72 €. Tavarahankinnat jäivät talousarviosta
42.6165,28 €.
Annetut avustukset olivat 354.249,10 €. Avustukset olivat noin 135.000 euroa yli
talousarvion, mutta se selittyy sillä että suuri osa ylityksestä oli kerättyjä
vapaaehtoisvaroja, jolloin ylitys kuittaantuu tulopuolella.
Muut toimintakulut olivat 232.588,48 €, suurimpina yksittäisinä kohtina kiinteistövero
145.060,04 €. Kiinteistöveroa maksettiin 43.000 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena.
Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen 6.719.125,26 €.
Kun otetaan huomioon verotulot + 6.471.882,56 € ja valtionrahoitus 806.880,00 euroa,
josta vähennetään verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu -ja lisätään annetut
avustukset, korko- ja rahoitustuotot ja kulut saadaan vuosikate, joka on alijäämäinen 78.879,76 €. Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien
tulojen ja menojen erotusta. Sijoitustuotot jäivät edellisvuotista vähemmiksi noin
180.000 euroa.
Vuosikatteesta vähennetään poistot –414.170,68 € saadaan tilikauden tulos, mikä on
493.050,44 € alijäämäinen. Taseesta puretaan investointivarausta 34.754,08 euroa, mikä
näin parantaa seurakunnan tilikauden tulosta ja tilikauden tulokseksi tulee -458.296,36 €.
Tilikauden tulos oli odotettua olennaisesti huonompi. Huonoon tulokseen vaikutti se,
ettei kiinteistöjä saatu kaupaksi ja ettei sijoitukset tuottaneet odotetulla tavalla. Jos nämä
tuotot olisivat toteutuneet, tilikauden tulos olisi ollut ylijäämäinen.
Savonlinnan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on noin 27,6 milj. eur.

Tark. ______ / ______

Talousjohtajan esitys:
1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä -458.296,36 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja esittää tilinpäätöksen
tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Käsittely:
Tulokseen vaikuttivat tulopuolella se, että verotulot jäivät alle ennakoidusta eivätkä
sijoitukset tuottaneet kovin hyvin viime vuonna. Myöskään kiinteän omaisuuden
myynnit eivät toteutuneet.
Toiminnallisen puolen kulut pysyivät hyvin talousarvion puitteissa, siitä annettiin
kiitokset henkilöstölle.
Päätös:

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

40. §
SAVONLINNAN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - liite 4
Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 0443479020
Henkilöstötilinpäätös on raportti työn, työyhteisön ja henkilöstön tilasta.
Se palvelee osaltaan seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua.
Henkilöstötilinpäätöksen tietoja voi hyödyntää kehitettäessä työyhteisöä
ja suunniteltaessa henkilöstökoulutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa.
Lisäksi tasa-arvolain mukaan vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän
työnantajan on tehtävä vuosittain tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelma sisältää
erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkkakartoituksen.
Savonlinnan seurakunnan henkilöstötilinpäätös pitää sisällään tasa-arvosuunnitelman.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi. Se annetaan edelleen
tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi. Se
annetaan edelleen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

41. §
TYÖNTEKIJÄN IRTISANOMINEN

42. §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
Tark. ______ / ______

43. §
ILMOITUSASIAT
- kirkkoherran päätösluettelon sivu 1 – esityslistan liite 3
- Etelä-Savon pelastuslaitoksen pöytäkirja Kerimäen kirkon kellotapulin tarkastuksesta
esityslistan liite 4
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 1/2017 – esityslistan liite 5
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 1 /2017 – esityslistan liite 6
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 1/2017 – esityslistan liite 7
- Luottamushenkilötapaaminen Turun Kirkkopäivillä la 20.5.2017 – esityslistan liite 8
Kirkkopäiville halukkaat lähtijät voivat ilmoittautua sihteerille
- Talousjohtaja on hakenut Lappeenrantaan talouspäälliköksi
- Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sari Behm ilmoitti jättävänsä luottamustoimensa
paikkakunnalta pois muuton vuoksi 1.6. alkaen
- II kappalaisen virka laitetaan auki, työalana aikuistyö
- Kaisa Oittinen siirtyy Savonlinnaan lapsityöhön ja hoitaa sitä Sanni Rissasen kanssa
- seurakuntapastori Jukka Peltola on irtisanoutunut 23.3.2017 lukien siirtyäkseen
muihin tehtäviin
- Seuraava kirkkoneuvoston kokous ti 4.4.2017

44. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

45. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

Tark. ______ / ______

