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jäsen
kv:n puheenjohtaja
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talousjohtaja
vs. tiedotussihteeri
Enonkosken kappeliseurakunnan kappalainen
Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
Rantasalmen kappeliseurakunnan kappalainen
Savonrannan kirkkopiirin kappalainen
pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 69 – 83, 85, 88 - 91

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 84, 86 – 87

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ______ / ______ 2017

Sirkka Rautiainen
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Arja Saarikoski

Kirkkoherranvirasto 16. – 30.5.2017
Seija Puustinen
sihteeri
Tark. _______ / _______

69. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

70. §
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 2. päivänä toukokuuta 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.

71. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten muutettuna,
että 76. §:ään on tehty lisäselvitys ja uusi esitys ja lisäasiana
77. § lapsityönohjaajan viran määräaikainen täyttäminen

72. §
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
Sirkka Rautiainen ja Arja Saarikoski.
Tark. _______ / _______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 15. toukokuuta 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 16. – 30.5.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 10. toukokuuta 2017.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Rautiainen ja Arja Saarikoski.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 16. – 30.5.2017.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 10. toukokuuta 2017.

73. §
KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 14.5. – 17.9.2017 - liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista.
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KJ 2:8). Kirkkoherra ja kappelineuvostot ovat laatineet ehdotuksen
kolehtisuunnitelmaksi ajalle 14.5. – 17.9.2017
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 14.5. – 17.9.2017.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä tulleen ja kokouksessa Enonkosken kolehdeilla täydennetyn kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 14.5. – 17.9.2017.

74. §
YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN
TÄYTTÄMINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Savonlinnan seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän V kanttorin
virka on ollut haettavana, hakuaika on päättynyt 21.4.
V kanttorin virka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Virkapaikka on Rantasalmen
kirkkorinne ja työskentelyalue koko seurakunta. Lisäksi viranhaltija osallistuu
seurakunnan konserttitoiminnan organisointitehtäviin toisen kollegan työparina. Viran
vaativuusryhmä on 601. Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun on
ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus.
Tark. _______ / _______

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli neljä. Hakemuksensa jättivät Jukka Ahokas,
Sauli Rissanen ja Riina Tölli. Heillä on virkaan vaadittava pätevyys. Lisäksi virkaa haki
Timo Kostamo. Hän on koulutukseltaan musiikkipedagogi, mikä ei täytä viran pätevyys
vaatimusta.
Haastattelutyöryhmä (kirkkoherra Sammeli Juntunen, johtava kanttori Minna Raassina,
kanttori Katariina Kokkonen, aluekappalainen Jussi Leppäniemi ja luottamushenkilöt Irja
Härmälä, Suvi Korhonen ja Juho Tiainen) haastatteli 27.4.2017 kolme viran
kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Lausuntonaan haastattelutyöryhmä ”päätti esittää
kirkkoneuvostolle yksimielisesti Sauli Rissasen valitsemista Savonlinnan seurakunnan V
kanttorin virkaan. Sauli Rissasella on kanttorin tehtävissä vaadittavaa monipuolista
osaamista niin musiikillisesti kuin seurakunnan työntekijän palvelutehtävääkin ajatellen.
Hänellä on laaja osaaminen nuorisomusiikista. Hakijalla on ollut opintojensa
syventymiskohteena gospelmusiikki.” Hakijoista on tehty ansiovertailu.
Rantasalmen kappelineuvosto antoi lausuntonsa 27.4. kokouksessa, joka pidettiin
haastattelutyöryhmän kokouksen jälkeen. Lausunto on yhtenevä haastattelutyöryhmän
lausunnon kanssa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin
viran vaalin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävään kanttorin virkaan Sauli Rissasen. Virkapaikkana on
Rantasalmen kirkkorinne ja työskentelyalueena on koko seurakunta.
Viran palkkaus vaativuusryhmä 601 mukaan. Viran täyttämisessä
noudatetaan 4 kk koeaikaa ja valitun on ennen viran vastaanottamista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

75. §
TIEDOTTAJAN VIRKA
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 25.4.2017 muuttanut tiedotussihteerin viran
tiedottajan viraksi. Kirkkoneuvoston on kokouksessaan 4.4. päättänyt, että
kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen tiedottajan virka voidaan julistaa haettavaksi.
Hakuaika on 5.5. – 19.5.2017.
Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmän ja sopii haastattelupäivän.
Valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 30.5.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän haastatteluihin ja sopii haastattelupäivän.
Päätös:

Työryhmään nimettiin Sammeli Juntunen, Arja Saarikoski, Tuula
Rasimus, Merja Immonen ja Poku Sihvonen.
Haastattelut 23.5. klo 18 alkaen, sitä ennen klo 16 - 18 haastatellaan
kappalaisen virkaa hakeneet.

Tark. _______ / _______

76. §
LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.4. §:n 58 kohdalla päättänyt, että
1.9.2017 alkaen vapautuva lapsityönohjaajan virka laitetaan haettavaksi.
Hakuaika on 13.4. - 27.4.2017. Haastattelut viikon 18 aikana ja kirkkoneuvoston
valintapäätös 9.5. kokouksessa.
Lapsityönohjaajan viranhaltijan kelpoisuusehdot: piispainkokouksen hyväksymä
peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen kyseisen
erikoiskoulutuksen hankkimiseen työn ohessa. Vaativuusryhmä 503.
Haastattelutyöryhmään valittiin Sammeli Juntunen, Heli Muhonen,
Eeva Tuhkanen, Raili Ruotsalainen, Kaisa Oittinen ja Outi Kurttila.
LAVA: Seurakuntamme lapsille lapsityö on hyväksi, ja lapsityö tarvitsee
lapsityönohjaajan.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat: lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja
Pasi Savolainen, sosionomi Eveliina Kettunen, sosionomi, TYP:n palveluohjaaja Jaana
Pesonen, luokanopettajaopiskelija Katja Suhonen, TM, lastenohjaaja Johanna Södergård
ja sosionomi Tarja-Anita Ylänen. Heistä päteviä virkaa hakemaan ovat Kettunen,
Savolainen, Ylänen, Pesonen ja Södergård, jos he sitoutuvat lapsityönohjaajan
erikoistumiskoulutuksen hankkimiseen työn ohessa. He ovat ilmoittaneet sitoutuvansa.
Heidät kutsutaan haastatteluun.
Työryhmän esitys tuodaan kokoukseen.
Työryhmä suoritti haastattelut 4.5.
Haastattelujen jälkeen selvisi kuitenkin, että kirkkolain 6 luvun 12 §:ssä
todetaan yksiselitteisesti:
Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja tuolloin täyttää
kelpoisuusvaatimukset.
Seurakunnassa oli ollut käsitys, että riittävää olisi jos kelpoisuuden sitoutuu suorittamaan
virassa ollessaan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että koska kukaan hakijoista ei täytä viran kelpoisuusehtoja,
viran täyttö raukeaa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi, että lapsityönohjaajan viran täyttö raukeaa,
koska kukaan hakijoista ei tällä hetkellä täytä viran kelpoisuusehtoja.

Tark. _______ / _______

77. §
LAPSITYÖNOHJAAN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkolaki 6, 9 §: Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos:
…
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien
hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työantajan toimintaa liittyvä seikka sitä
vaatii.
Vakituinen lapsityönohjaaja on jäämässä pois virastaan 1.9. alkaen. Lapsityön
toimintojen kannalta on tärkeää, että virkaa hoitamaan voidaan ottaa henkilö, joka pystyy
hoitamaan virkaa koko toimintakauden (syksy-kevät).
Vakituista virkaa hakeneista TYP:n palveluohjaaja Jaana Pesosella katsottiin olevan
viran hoitoon sopivaa työkokemusta ja hänen kanssaan on neuvoteltu tehtävien
hoidosta. Hän on ilmoittanut olevansa kiinnostunut ja käytettävissä virkaa määräaikaisesti täytettäessä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa palveluohjaaja, sosionomi Jaana Pesosen
lapsityönohjaajan virkaan määräaikaisesti 1.8.2017 - 31.7.2018.
Viran palkkauksen vaativuusryhmä on 503. Määräaikaisen viran täyttämisessä
noudatetaan 4 kk koeaikaa ja valitun on ennen viran vastaanottamista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti ottaa palveluohjaaja, sosionomi Jaana
Pesosen lapsityönohjaajan virkaan määräaikaisesti 1.8.2017 –
31.7.2018. Viran palkkauksen vaativuusryhmä on 503.
Määräaikaisen viran täytössä noudatetaan 4 kk koeaikaa ja
valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

78.§
LASTENOHJAAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Lastenohjaaja Maarit Seppänen (38,45 h/vko) on anonut ja saanut kirkkoneuvostolta
toimivapaata lapsityöstä 1.8.2017 - 31.7.2018. Lastenohjaaja Maari Pasanen
(38,45h/vko) jää perhevapaalle 7.8.2017 - 5.8.2018. Rantasalmen lapsityötä 15 h viikossa
hoitanut Tiina Reijonen on valittu Puumalan seurakunnan diakoniatyöntekijäksi 1.5.2017
alkaen.
Lapsityönohjaajat Raili Ruotsalainen ja Eeva Tuhkanen anovat lupaa valita yhdessä
kirkkoherra Sammeli Juntusen ja henkilöstöpäällikkö Heli Muhosen kanssa edellä
mainittujen työntekijöiden tilalle määräaikaiset työntekijät toimikaudeksi syksy 2017 –
kevät 2018.
LAVA: Seurakunnan lapsille lapsityö on hyväksi, ja lapsityölle on eduksi, että kyseiset
määräaikaiset työntekijät valitaan.

Tark. _______ / _______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherra Sammeli Juntuselle ja henkilöstöpäällikkö Heli
Muhoselle luvan valita Raili Ruotsalaisen ja Eeva Tuhkasen kanssa määräaikaiset
työntekijät Maarit Seppäsen, Maari Pasasen ja Tiina Reijosen tilalle toimikaudeksi
syksy 2017 – kevät 2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi edellä mainituille viranhaltijoille luvan valita
määräaikaiset sijaiset lapsityöhön toimikaudeksi syksy 2017 –
kevät 2018.

79. §
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ RAUNI PIRISEN ANOMUS OSITTAISESTA VARHENNETUSTA
VANHUUSELÄKKEELLE JÄÄMISESTÄ
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Rauni Pirinen on anonut 25 % osittaista varhennettua vanhuuseläkettä 1.8.2017 lukien.
Työaika lyhenisi näin viisi päivää kuukaudessa. Lähiesimiehen kanssa on sovittu
tarvittavat työjärjestelyt. Pirinen aikoo jatkaa tällä työajalla henkilökohtaiseen
eläkeikäänsä saakka, joka täyttyy 1.4.2019.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy diakoniatyöntekijä Rauni Pirisen siirtymisen 25 %:lle
osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1.8.2017 lukien.
Käsittely:
Puheenjohtaja luki lähiesimiehen puoltavan lausunnon, jossa selvitetään työajan
lyhenemisen vaikutukset työtehtäviin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniatyöntekijä Rauni Pirisen
siirtymisen 25 %:lle osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle
1.8.2017 alkaen.

80. §
SUOMEN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN NIMIKKOSOPIMUKSET
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Tuula ja Esko Siljasella on tällä hetkellä kolme erillistä nimikkosopimusta Savonlinnan
seurakunnan alueella; Savonlinnan seurakunnan, Rantasalmen ja Kerimäen kappeliseurakuntien kanssa. Siljasten työalue on myös muuttunut aiemmista sopimuksista,
siksi ne on tarpeen päivittää.
Uusi nimikkosopimus tehtäisiin Savonlinnan seurakunnan kanssa kohdetyöalueena
Lähi-itä. Taloudelliseksi tavoitteeksi lähetyssihteeri esittää aiempien kolmen sopimuksen
yhteenlaskettua summaa, joka on 12.000 euroa.
Savonlinnan seurakunnalla on ollut myös määräaikainen nimikkolähettisopimus
Aatto Lamminpään kanssa. Sopimus on päättynyt 31.9.2016. Lähetyssihteeri esittää
sen uusimista kolmeksi vuodeksi, siten että sopimuskausi loppuisi 31.8.2019.
Kannatussumma olisi ennallaan, 3.400 euroa vuodessa.

Tark. _______ / _______

Savonlinnan seurakunnalla on lisäksi voimassa oleva sopimus Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Saara Karttusen tukemisesta 10.000 euroa/vuosi.
Samoin Rantasalmen kappeliseurakunnalla on Saksan työhön 5.000 euron sopimus.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Tuula ja Esko Siljasen toistaiseksi voimassa olevan
sopimuksen Kansanlähetyksen kanssa summaltaan 12.000 euroa/vuosi.
Samoin kirkkoneuvosto hyväksyy Aatto Lamminpään määräaikaisen nimikkosopimuksen 31.8.2019 saakka, kannatussumma 3.400 euroa/vuosi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi nimikkosopimukset Tuula ja Esko
Siljaselle ja Aatto Lamminpäälle Kansanlähetyksen kanssa
esityksen mukaisesti.

81. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN
HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA 2017 – 2018
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Neuvottelukeskuksen johtokunnan johtosäännön 3 §:n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan johtokunnan puheenjohtajan ja kolme
muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Johtokunnan puheenjohtajan varajäseneksi kaudelle 2017 – 2018 kirkkovaltuusto
on valinnut Jukka Peltolan. Hän on muuttanut pois paikkakunnalta ja irtisanoutunut
virastaan maaliskuussa. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Jaana Paju.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa perheasiain neuvottelukeskuksen
johtokunnan puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin.

82. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Anna-Riitta Pellikka on ollut virkavapaalla hoitaessaan toista virkaa koeajalla. Nyt hän
on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen, jossa hän sanoutuu irti Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta 1.5.2017 alkaen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi ja lähettää sen edelleen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille tiedoksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Anna-Riitta Pellikan irtisanoutumisen 1.5.2017 alkaen tiedoksi ja
lähettää sen edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille
tiedoksi.
Tark. _______ / _______

83. §
LÄHETYSJUHLAEDUSTAJAT
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Lähetystyön tukiryhmä esittää seurakunnan virallisiksi edustajiksi seuraavia henkilöitä:

-

KESÄJUHLAT Savonlinna seurakunnan viralliset edustaja 2017:
19.-21.5. Pipliaseuran vuosijuhlat Turussa. Virallinen edustaja Tero Tyni
19.-21.5. Sansan Medialähetyspäivät Turussa. Virallinen edustaja Helena Kaipio
19.-21.5. SLS:n Lähetysjuhlia Turussa, Viralliset edustajat Anneli Wirkola, Taisto
Kontinen ja Ulla-Riitta Kautonen.
16.-18.6.2017 Kylväjän Kesäpäivät vietetään Raahessa. Virallinen edustaja Sakari
Seppälä.
30.6.-2.7. SLEY:n Evankeliumijuhla Helsingissä. Mukaan maahanmuuttajia.
Virallinen edustaja Sakari Seppälä
7.-9.7. SEKL:n Kansalähetyspäivät Ryttylässä. Kansanlähetyksen 50v. juhla
Virallinen edustaja Anneli Wirkola
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää lähetysjärjestöjen kesäjuhlille seurakunnan viralliset edustajat
yllä olevan mukaisesti.
Käsittely:
Taisto Kontinen on estynyt lähtemään Lähetysjuhlille ja hänen tilalleen esitetään
nuorisotyönohjaaja Sirpa Turusta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi lähetysjärjestöjen kesäjuhlille seurakunnan
viralliset edustajat edellä esitetyn mukaisesti, sillä muutoksella, että
Taisto Kontisen tilalle tulee Sirpa Turunen.

84. §
MARKUS HAKULISEN LUOTTAMUSTOIMEN LAKKAAMINEN; VARAJÄSENEN
KUTSUMINEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENEKSI
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Markus Hakulinen muuttaa pois paikkakunnalta 5.6.2017 ja menettää silloin
vaalikelpoisuutensa Savonlinnan seurakuntaan (KL 23 luku 2 §).
Hakulisen tilalle tulee kutsua kirkkovaltuustoon samasta ryhmästä oleva, äänimääränsä
suhteessa seuraavana oleva henkilö.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa Markus Hakulisen luottamustoimen päättyvän 5.6.2017
paikkakunnalta muuton takia.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto kutsuu varsinaiseksi
jäseneksi Sakari Vänttisen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi Markus Hakulisen luottamustoimen päättyvän
5.6.2017 paikkakunnalta pois muuton takia.
Kirkkovaltuusto kutsuu varsinaiseksi jäsenekseen 1. varasijalta
Sakari Vänttisen 6.6.2017 alkaen.

Tark. _______ / _______

85. §
TALOUSJOHTAJA KARI VIRTASEN ANOMUS VIRKAVAPAASTA
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Talousjohtaja Kari Virtanen on valittu Lappeenrannan seurakuntayhtymän
talousjohtajaksi 1.9.2017 alkaen. Virassa on 6 kk koeaika.
Virtanen hakee Savonlinnan seurakunnalta palkatonta virkavapaata 1.9.2017 - 28.2.2018
väliselle ajalle.
Aikaisemmin työntekijöille on myönnetty virkavapaata koeajan ajaksi.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää talousjohtaja Kari Virtaselle palkatonta virkavapautta
1.9.2017 – 28.2.2018.
Talousjohtaja Kari Virtanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi talousjohtaja Kari Virtaselle palkatonta
virkavapautta 1.9.2017 – 28.2.2018.

86. §
TALOUSJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS VIRKAVAPAAN AIKANA
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Taloustoimiston henkilökunnan kanssa on mietitty, ettei virkavapaan ajaksi kannata
palkata uutta työntekijää. Sijainen löytyy helpommin omasta työtekijäpiiristä.
Savonlinnan seurakuntaan on liittynyt useita seurakuntia, joiden taloushallinnon
johtavista viranhaltijoita on tehty päällikkötason työntekijöitä.
Entisistä johtavista taloushallinnon johtavista viranhaltijoista eniten
seurakuntakokemusta löytyy nykyiseltä henkilöstöpäälliköltä Heli Muhoselta.
Jos Muhonen päätetään ottaa talousjohtajan viransijaiseksi, hänen tehtävänsä jaetaan
muun taloustoimiston henkilöstön kesken sisäisillä järjestelyillä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää palkata Heli Muhosen talousjohtajan viransijaiseksi ajalle
1.9.2017 - 28.2.2018. Palkkaus samoin ehdoin kuin nykyisellä talousjohtajalla.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

87. §
ROVASTI PENTTI LIUKKOSEN ALOITE
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044 7768024
Seurakunnan jäsenenä tekemässään aloitteessa rovasti Pentti Liukkonen esittää
reformaation juhlavuoden näkyväksi toimeksi Savonlinnan seurakunnan pääkirkon,
tuomiokirkon, kirkkotornin ristin valaisemista.
Tuomiokirkon torni on valaistu valonheittimillä ylimmältä tasanteelta. Valitettavasti nuo
heittimet ovat olleet rikki ja risti on siitä syystä jäänyt valaisematta.
Ristin valaiseva heittimet korjataan kesän aikana
Tark. _______ / _______

Talousjohtajan esitys:
Aloitteen mukaisesti valonheittimet korjataan ja Tuomiokirkon risti valaistaan niiden
avulla.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

88. §
MUUT ASIAT
- 16.5. on sovittu kokous hallinnon synkronoinnista. Laaditaan esityslista,
jota varten ideoita ja ajatuksia voi lähettää sihteerille. Kappeliseurakunnista
voi osallistua 1 – 3 henkilöä.
- Puheenjohtaja nosti keskusteltavaksi Kirkko täyteen –tapahtuman oheisohjelmat
kirkkopihalla. Suunnitelmia pidettiin hyvänä.

89. §
ILMOITUSASIAT
- kirkkoherran päätösluettelon sivut 3 ja 4 – esityslistan liite 1
- talousjohtajan päätös 19.4.2017
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 2/2017 – esityslistan liite 2
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 2/2017 – esityslistan liite 3
- Martti Konsti kertoi terveiset Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Parikkalan Valo Oy:n
yhtiökokouksista.

90. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

91. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Tark. _______ / _______

