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Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Kirkkoherranvirasto 5. – 19.6.2017

Seija Puustinen
sihteeri
92. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00.

93. §
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 23. 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 12 jäsentä
tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

94. §
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
96. § Puun myyntitarjousten hyväksyminen
110. § Muissa asioissa lisäys kolehtisuunnitelmaan Punkaharjun
kappeliseurakunnan osalta.

Tark. ______ / ______

95. §
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
Poku Sihvonen ja Touko Ahokas.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina 2. kesäkuuta 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 5. – 19.6.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 31. toukokuuta 2017.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Poku Sihvonen ja Touko Ahokas.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 5. – 19.6.2017.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 31. toukokuuta 2017.

96. §
PUUN MYYNTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Mhy Itä-Savo on valmistellut Savonlinnan seurakunnan leimikoita myyntiin seuraavalle
vuodelle aikaisemmin kirkkovaltuustossa hyväksytyn talousarvion mukaisesti:
Pihlajaniemi, Paunolanmäki
arvio 200.000
Kaartilanranta, Nyrkkimäki
arvio 40.000
Savonranta, Kangas
arvio 107.000
Särkilahti, Kalliola/Peräsalo
arvio 95.000
Tarjoukset on arvioitu katkonta-aineistoon perustuen.
Tarjoukset ovat tämän pykälän liitteenä.
Talousjohtajan esitys:
Annettujen tarjousten perusteella kirkkoneuvosto päättää myydä:
Pihlajaniemi, Paunolanmäki
Versowood oy, 212.179
Kaartilanranta, Nyrkkimäki
UPM- Kymmene 39.498
Tark. ______ / ______

Savonranta, Kangas
Särkilahti, Kalliola/Peräsalo
Yhteissummaltaan 455.404 euroa
Päätös:

Metsä Group 108.831
UPM-Kymmene 94.896

Kirkkoneuvosto hyväksyi puun myyntitarjoukset talousjohtajan
esityksen mukaisesti.

97. §
KERIMÄEN KAPPELINEUVOSTON ALOITE TYÖVOIMARESURSSEIHIN LIITTYEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksissaan 7.6.2016 ja 15.11.2016 saatuaan
Kerimäen kappelineuvoston 19.9.2016 antaman lausunnon ja päättänyt seuraavasti:
162. §
VII SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAPAIKAN MUUTOS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768106
Kerimäen kappelineuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.9.2016 seuraavasti:
37 § SEURAKUNTAPASTORIN TYÖN SUORITTAMISPAIKAN MUUTOS
Kokouksessaan 7.6.2016 Savonlinnan seurakunnan ”kirkkoneuvosto päätti pyytää
Kerimäen kappelineuvostolta lausuntoa siitä, miten se suhtautuu toisen Kerimäen
seurakunta pastorin työn suorittamispaikan siirtämiseen Savonlinnaan.” (103§)
Perusteena muutokselle: ”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.” (103§)
Kerimäen kappeliseurakunnan alueella työskentelee kolme pappia. Aikuis- ja
diakoniatyön pappi kantaa päävastuun Kerimäen alueen aikuistyöstä ja toimii sekä
yleisessä seurakuntatyössä että tärkeänä työparina diakonille diakoniatyössä.
Kerimäen kappeliseurakunnan alueella on noin 4700 seurakuntalaista kohden vain yksi
diakoniatyöntekijä. Pappien väestövastuu on samansuuruinen kuin Rantasalmen ja
Punkaharjun kappeliseurakunnissa.
Aluekappalaisen vastuut kappeliseurakunnan seurakuntatyön johtamisessa ja alueen
työntekijöiden päivittäisesimiehenä toimiminen vievät runsaasti työaikaa.
Kerimäen kolmas pappi toimii erityisesti nuoriso- ja rippikoulutyössä sekä yleisessä
seurakuntatyössä vuorojensa mukaisesti. Nuorisotyö on perinteisesti ollut Kerimäellä
erittäin vahvasti resursoitua. Nuorisopappi vastaa n. 40% Kerimäen alueen
nuorisotyöstä (viikkotoiminta, isoskoulutus ja nuortenillat).
Kerimäen alueen pappien jumalanpalvelusvastuut ovat olleet vuosina 2013-2015
(määrällisesti) hieman suuremmat kuin Savonlinnan seurakunnan papeilla keskimäärin.
Toisaalta Kerimäen pappien toimitusmäärät ovat olleet hieman vähäisemmät kuin koko
seurakunnan papistolla keskimäärin.
Aikuis- ja diakoniatyön papin työpanoksen siirtäminen supistaisi vanhusten ja diakoniaasiakkaiden parissa tehtävää työtä. Voidaan todeta, että näillä seurakuntalaisilla on
tavallisesti erittäin rajalliset mahdollisuudet hakeutua seurakunnan toiminnan ja
palveluiden piiriin muualle kuin omalla alueella.
Tark. ______ / ______

Nuorisopapin työpanoksen siirtäminen supistaisi Kerimäen alueen nuorisotyötä
radikaalisti. Lisäksi täytyy todeta, että tässä tapauksessa kirkkoneuvoston tulee tehdä
LAVA.
Kolmen papin viran ja työpanoksen säilyminen Kerimäellä on tärkeää
kappeliseurakunnan toiminnan kannalta.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Kerimäen kappeliseurakunnan alueen
seurakuntapastorien työn suorittamispaikkaa ei muuteta.
Päätös:
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Kerimäen kappeliseurakunnan alueen
seurakuntapastorien työn suorittamispaikkaa ei muuteta.
Kerimäen seurakunnan kappelineuvoston kielteisestä päätöksestä huolimatta on
tarkoituksenmukaista siirtää Kerimäen seurakuntapastoreista toisen sijoituspaikka
Savonlinnan keskustaan.
Savonlinnan ”Tuomiokirkkoseurakunnan” alueella kirkollisia toimituksia oli v. 2015
pappia kohden 73 kpl (laskutoimitus ei sisällä kirkkoherraa, joka ei toimituksia juuri
ehdi tekemään). Kerimäellä vastaava luku oli 45 kpl (laskettuna kolmella papilla; jos
kahdella 68). Rantasalmella suhdeluku oli 61, Punkaharjulla 42, Enonkoskella 50 ja
Savonrannalla 27.
Kappeleissa jumalanpalvelusvastuuta on toisaalta enemmän kuin Tuomiokirkon alueella.
Tähän on mahdollista saada helpotusta käyttämällä enemmän ”vierailevia”
Tuomiokirkon pappeja. On mahdollista kokeilla myös sitä, että kappeleissa messu
toimitetaan yhdellä papilla, jolla on maallikko ehtoollisavustajana.
Jos Kerimäelle jää vain kaksi pappia, Kerimäen koko seurakunnan alueelle ulottuvat
työalavastuut jäävät pois lukuuottamatta Hehu –toimintaa (henkisen huollon
valmiusryhmän johtaminen), joka on kuulunut Toivo Loikkaselle. Kokonaisseurakunnan
etu on, että Kerimäellä on kaksi pappia, jotka voivat keskittyä Kerimäen alueen
seurakuntatyöhän, eikä kolme pappia, joista yhdellä tai useammalla on koko
seurakunnan työalavastuita. Kokonaisseurakunnan etuna on myös se, että
Tuomiokirkkoseurakunnan alueella on pappistyövoimaa sen verran, että sitä voidaan
liikutella helposti sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Kerimäen etu on, että alueen
papeilla on työrauha ja mahdollisuus keskittyä entistä enemmän alueen
seurakuntatyöhön.
Lapsiasiain vaikutuksen arviointi: Yhden papin työpanoksen vähentäminen Kerimäeltä
merkitsee vähentämistä myös Kerimäen nuorisotyöstä, sillä toinen Kerimäen
seurakuntapastoreista on osallistunut paljon mm. nuorten iltojen järjestämiseen.
Toisaalta Kerimäellä on oma nuorisotyönohjaaja, jonka työpanosta käytetään
pappistyövoiman vähennyksen jälkeen entistä tehokkaammin Kerimäen nuortenilloissa.
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö muuttuu, mutta ei häviä minnekään. Pappien panos
säännöllisessä viikkotoiminnassa vähenee, mutta he ovat edelleen mukana mm.
rippikoulutyössä ja koululaisten jumalanpalveluksissa.
On huomioitava, että Kerimäen papisto on vaihtunut tiuhaan virkavapauksien takia.
Tämä on otettava huomioon siinä, milloin papin virkapaikan vaihdos toteutetaan.
Jatkuva muutos haittaa työn tekemistä ja aiheuttaa epävarmuutta, mitä on tietenkin
pyrittävä operatiivisessa johtamisessa minimoimaan.

Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto tekee periaatepäätöksen siitä, että Kerimäen kahdesta
seurakuntapastorista toisen virkapaikka muutetaan Savonlinnaan. Se, kuka siirtyy ja
milloin, jää kirkkoherran päätettäväksi; Kerimäen kappalaisen ja seurakuntapastorien
kuulemisen jälkeen.
Käsittely:
Poku Sihvonen vastusti virkapaikan muutosta ja esitti kuten Kerimäen kappelineuvosto
lausunnossaan, että Kerimäen alueen seurakuntapastorien virkapaikkaa
ei muuteta. Päivi Matilainen ja Irja Härmälä kannattivat tehtyä esitystä.
Tuula Rasimus ja Martti Konsti kannattivat puheenjohtajan esitystä.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet; ne jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä
äänestävät jaa ja Poku Sihvosen esitystä kannattavat äänestävät ei.
Nimenhuutoäänestyksessä jaa –ääniä annettiin 7 (Juntunen, Tuorila, Ahokas, Konsti,
Jäntti, Rasimus ja Saarikoski) ja ei –ääniä 4 (Härmälä, Sihvonen, Matilainen ja Liukko).
Näin puheenjohtajan esitys tuli hyväksytyksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi äänin 7 – 4 puheenjohtajan esityksen, jonka
mukaisesti Kerimäen kahdesta seurakuntapastorista toisen virkapaikka
muutetaan Savonlinnaan. Kirkkoherra päättää siirron
ajankohdan ja sen kenet siirretään neuvoteltuaan Kerimäen
papiston kanssa.

Kerimäen kappelineuvosto on kokouksessaan 10.4.2017 tehnyt aloitteen kirkkoneuvostolle, että Kerimäen yhden seurakuntapastorin viran sijoituspaikkaa ei muuteta
ja että asiasta päätetään uudelleen. Samoin se esittää, että toisen seurakuntapastorin
sijoituspaikka pidetään Kerimäellä ja että mainitun viran työpanoksesta käytetään
noin 50 % Kerimäen alueen ja 50 % Savonlinnan alueen tai seurakunnan muiden
alueiden tehtäviin. Aloitteen perustelut: Kerimäen kappeliseurakunnan toiminnalliset
tarpeet ja aluekappalaisen työtehtävien säilyttäminen kohtuullisina työssä jaksamisen
kannalta ja verrattuna toisiin kappeliseurakuntiin.
Juridiikan näkökulmasta kukin asia käsitellään siinä instanssissa, jolle se kuuluu.
Seurakuntapastoreiden sijoituspaikasta päättäminen on työnjohdollinen asia, joka kuuluu
kirkkoherralle. Johdonmukaisuuden ja asian hoitamisen "tyylikkyyden" näkökulmasta on
kuitenkin perusteltua, että tämä asia käsitellään kirkkoneuvostossa, jossa se on alun perin
käsitelty ja päätetty.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 15.11.2016 esitetyt perusteet Kerimäen toisen
seurakuntapastorin sijoituspaikan muuttamiselle Savonlinnaan ovat edelleen voimassa.
Johtavan kappalaisen (Leena Paintola) mukaan tuomiokirkkoseurakunnan papeilla on
paljon toimituksia, enemmän kuin esim. Kerimäen papeilla. Tämä aiheuttaa sen, että
tuomiokirkkoseurakunnan alueella papeilta ei tahdo liietä aikaa työalojensa hoitamiseen.
Jos Kerimäen aluekappalainen ei selviydy kappelin alueen vaatimista työtehtävistä yhden
seurakuntapastorin kanssa, on mahdollista työnjohdollisesti vähentää hänen koko
seurakuntaa koskevia tehtäviään, kuten Hehu –toiminnan johtamista. Lisäksi
tuomiokirkkoseurakunnan pappeja voidaan käyttää myös Kerimäellä.
Puheenjohtajan esitys:
Kerimäen kappeliseurakunnan aloite hylätään eikä se aiheuta toimenpiteitä.
Tark. ______ / ______

Käsittely:
Toivo Loikkanen esitteli vielä perusteluja, miksi asia oli otettu kappelineuvostossa
uudelleen käsiteltäväksi. Todettiin, että jatkossa myös pappien virkoja joudutaan
todennäköisesti vähentämään koko seurakunnan alueella.
Poku Sihvonen esitti, että kirkkoneuvosto päättäisi kappelineuvoston esityksen
mukaisesti, että toisen seurakuntapastorin sijoituspaikka pidetään Kerimäellä ja että
mainitun viran työpanoksesta käytetään noin 50 % Kerimäen alueen ja 50 % Savonlinnan
alueen tai seurakunnan muiden alueiden tehtäviin. Irja Härmälä kannatti esitystä.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet. Nimenhuutoäänestyksessä puheenjohtajan pohjaesitys sai 8 ääntä ja Sihvosen vastaesitys 4 ääntä (Immonen, Hannonen, Härmälä ja
Sihvonen).
Päätös:

Kirkkoneuvosto hylkäsi Kerimäen kappeliseurakunnan aloitteen
äänin 8 – 4.

98. §
LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE KIRKOLLISVALITUKSESTA – liitteet 1 ja 2
Valmistelu: kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa edellisen kerran kokouksessaan 4.4.2017
seuraavasti:
60. §
OIKAISUVAATIMUS KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEEN 35. §/ 23.2.2017
– liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 23.2.2017 seuraavasti:
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 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.”

Tark. ______ / ______

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).
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 (31.8.2016) 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.
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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.

Heikki Härkönen ja Pellervo Kokkonen ovat jättäneet kirkkoneuvoston päätöksestä 35
§/23.2.2017 oikaisuvaatimuksen, joka on päivätty 13.3.2017 (liite ). Kirkkoneuvoston
tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 28.2.2017, jolloin KL 24:11,2
mukaan seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon. KL 24:3,1 mukaan
seurakunnan kirkkoneuvoston päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen
kirkkoneuvostolle. KL 24:6,1 mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä seurakunnan
viranomaisen päätöksestä asianosaisen lisäksi myös seurakunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on KL 24:9,1 mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Härkösellä ja Kokkosella on Savonlinnan seurakunnan jäseninä oikeus tehdä kyseinen
oikaisuvaatimus ja se on tuotu kirkkoherralle maanantaina 13.3.2017, siis määräajassa.
Oikaisuvaatimuksessaan he pyytävät:
”Päätöksessä todetaan, että uusi avioliittolaki tarkoittaa maistraatissa tehtävää
vihkimistä. Ei ole perusteltu olettaa, että on olemassa sekoittumisen vaara maistraatin ja
kirkkorakennuksen välillä. Kuitenkin päätös on tehty siinä pelossa, että kirkon
avaaminen uuden avioliittolain mukaiselle parille heidän puolesta ja kanssa rukousta
varten, aiheuttaisi sekaannusta. Katsomme, että tehty päätös ei ole perusteltu ja
tarkoituksenmukainen.
Samoin perustein on syytä harkita, mihin perustuu kielto, ettei seurakunnan jäsenten
solmimia avioliittoja voida lukea kirkossa tai rukoilla jumalanpalveluksen yhteydessä
näiden puolesta. Päätösten yhteydessä olisi syytä varmistua, ettei se ole Suomen
lainsäädännön kanssa ristiriidassa. Erityisesti toivomme huomioitavan, mitä
Yhdenvertaisuuslaissa sanotaan.
Pyydämme perumaan yllä yksilöidyt päätökset, eli mahdollistamaan ”puolesta ja
kanssa” rukoukset kirkkorakennuksessa ja sallittavan parien puolesta rukoilun
päiväjumalanpalveluksen yhteydessä.”
Ensimmäinen oikaisuvaatimuksen pyyntö koskee kirkon käyttöä. Oikaisuvaatimuksen
mukaan sekoittumisen vaaraa maistraatin ja kirkkorakennuksen välillä ei ole. Tämä
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pitää paikkansa, mutta siitä ei seuraa, että kirkkoneuvoston päätös olisi perusteeton tai
että se ei olisi tarkoituksenmukainen. Kirkkoneuvosto on perustellut päätöstään 35
§/23.2.2017 sillä, että julkisuudessa vallitsee epäselvyys kirkollisen avioon vihkimisen ja
avioliiton siunaamisen periaatteista. Siksi kirkon käyttäminen piispainkokouksen vuoden
2011 pastoraalisen ohjeen mukaisissa rukouksissa voi johtaa tällaisen erityisen
rukouksen sekoittumiseen avioliiton siunaamisen tai avioliittoon vihkimisen kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös on annettujen ohjeiden (piispainkokouksen selonteko 2017)
mukainen. Se on siten perusteltu ja tarkoituksenmukainen. Kuten päätöksessä todetaan,
se on voimassa toistaiseksi. Se voidaan tulevaisuudessa perua, jos osoittautuu, että ero
pastoraalisen ohjeen mukaisen rukouksen ja avioliiton siunaamisen välillä on
käytännössä selvä.
Erikseen on vielä syytä huomauttaa, että kirkkoneuvoston päätös ei kiellä samaa
sukupuolta olevilta pareilta tai heidän omaisiltaan pääsyä kirkkoon rukoilemaan.
Päinvastoin, kaikkia kutsutaan kirkkoon ja muuhun seurakunnan toimintaan, heidän
seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta.
Toinen oikaisuvaatimuksen pyyntö koskee kirkkoneuvoston tekemää ”kieltoa, ettei
seurakunnan jäsenten solmimia avioliittoja voida lukea kirkossa tai rukoilla
jumalanpalveluksessa näiden puolesta”. Samalla pyydetään huomioimaan
yhdenvertaisuuslaki.
Kirkkoneuvoston 35 §/23.2.2017 päätöksen mukaan ”Savonlinnassa noudatetun
paikallisen tavan mukaan päiväjumalanpalveluksen yleisessä esirukouksessa rukoillaan
kirkollisesti vihittyjen parien puolesta.” Perusteluissaan kirkkoneuvosto toteaa, että
”Tätä paikallista tapaa ei ole syytä muuttaa, vaikka yhteiskunnan avioliittolaki onkin
muuttunut.” Kirkkoneuvoston päätös on tältäkin osin piispainkokouksen selonteon
mukainen, jossa korostetaan vapaaehtoisuutta (”voidaan”) sekä paikallista harkintaa
(”mikä on paikallinen tapa”).
KJ 6:13 mukaan ”Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien,
kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen
sielunhoidon harjoittamisesta.” Hänen ohjeistamallaan tavalla samaa sukupuolta
olevien parien puolesta voidaan rukoilla päiväjumalanpalveluksen yleisessä
esirukouksessa, jos tällainen esirukouspyyntö jumalanpalveluksen toimittajille tulee.
Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) säädetään sen soveltamisalasta 1 luvun 2 §:ssä:
”Tätä lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Lakia ei kuitenkaan
sovelleta yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä
uskonnonharjoitukseen.” Siten kirkossa tapahtuvaan rukoukseen ei sovelleta
yhdenvertaisuuslakia.
Kolmanneksi oikaisuvaatimuksessa pyydetään arvioimaan, edustaako tehty päätös
seurakuntalaisten kantaa. Seurakuntavaalien perusteella muodostettu kirkkovaltuusto on
valinnut kirkkoneuvoston johtamaan seurakunnan toimintaa, edistämään sen hengellistä
elämää ja muutoinkin toimimaan seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi (KL 10:1). Näin
kirkkoneuvosto edustaa seurakuntalaisia seurakunnan hallinnossa. Kirkkoneuvostolla on
velvollisuus tehdä päätöksiä asioissa, joissa sillä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan
on toimivalta. Tätä toimivaltaa kirkkoneuvosto on 23.2.2017 käyttänyt ja tullut päätöksen
§ 35 mukaiseen johtopäätökseen.
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Sen vuoksi oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto toteaa, että
oikaisuvaatimus osoittaa avioliittolain muutoksen olevan herkkä ja seurakunnan jäseniä
jakava asia. Kirkkoneuvosto painottaa piispainkokouksen selonteon mukaisesti, että
”Avioliittolain muutos ei muuta kirkon avioliitto-opetusta ja vihkimiskäytäntöjä, mutta se
tekee tarpeelliseksi löytää kirkossa tapoja keskustella uuden tilanteen tuomista
kokemuksista ja näkökulmista. Kaikkia kirkon jäseniä uusi tilanne kutsuu tarkistamaan
omia asenteitaan pitäen mittapuuna apostolin kehotusta: ”Kunnioittakaa kilvan toinen
toistanne”. (Room. 12:10).”
Puheenjohtajan esitys:
Oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä ja se hylätään.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kävi vilkasta keskustelua jätetyn oikaisuvaatimuksen perusteella.
Arja Saarikoski teki muutosesityksen edellisessä kokouksessa hyväksyttyyn puheenjohtajan esityksen kohtaan 2. siten, että pykälässä tarkoitetut rukoukset sallittaisiin myös
kirkoissa. Samoin hän esitti kohtaan 4. muutosta siten, että jumalanpalveluksen
yhteydessä rukoillaan myös samaa sukupuolta olevien liiton puolesta. Irja Härmälä
kannatti tehtyä esitystä.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet ja suoritetussa äänestyksessä puheenjohtajan esitys
sai 9 ääntä ja Arja Saarikosken esitys 4 ääntä. Vastaesitystä kannattivat Immonen,
Härmälä, Kurttila ja Saarikoski.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Puheenjohtajan
esitys pitää edellisen kokouksen päätös voimassa tuli kirkkoneuvoston
päätökseksi äänin 9 – 4.

Tätä päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty Heikki Härköselle ja Pellervo
Kokkoselle tiedoksi postitse 10.4.2017.
Heikki Härkönen ja Pellervo Kokkonen vaativat Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
lähettämässään, 3.5.2017 päivätyssä kirkollisvalituksessa Savonlinnan seurakunnan
kirkkoneuvoston 23.2.2017 tekemän päätöksen (pöytäkirja 2/2017 35§) sekä 4.4.2017
tekemän päätöksen (pöytäkirja 3/2017 § 60) kumoamista. Heidän mukaansa päätökset
loukkaavat seurakuntalaisten oikeutta saada palveluja seurakunnan tasavertaisina
jäseninä. He vaativat ”kirkkoneuvoston päätöksen kumoamista siltä osin, kun siinä
päätetään, että samaa sukupuolta olevien parien kanssa ei rukoilla Savonlinnan
seurakunnan kirkoissa.” (Kirkollisvalitus on liitteenä 2)
Valituksen johdosta Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa 5.5.2017 päivätyssä
lähetteessään Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvostoa:
1. Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista
2. Liittämään asiakirjoihin
 valituksenalaisen päätöksen valitusosoitus sekä selvitys siitä, milloin ja miten
päätös on annettu tiedoksi
 Piispainkokouksen valituksenalaista asiaa koskevat ohjeet ja selonteot
3. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki muut asiassa
kertyneet asiakirjat.
4. Sisällyttämään lausuntoon luettelo lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta
asianomainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallintooikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.
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Kirkkoherra on laatinut pohjaesityksen kirkkoneuvoston lausunnoksi. Se on
liitteenä 1.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto antaa lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Heikki Härkösen ja
Pellervo Kokkosen tekemästä kirkollisvalituksesta.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kävi laaditun lausuntoesityksen läpi kohta kohdalta ja hyväksyi sen
yksimielisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi liitteenä 1 olevan lausunnon Itä-Suomen
hallinto-oikeudelle Heikki Härkösen ja Pellervo Kokkosen tekemästä
kirkollisvalituksesta.

99. §
KAPPALAISEN VAALI – esityslistan liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Savonlinnan seurakunnan II kappalaisen viran hakuaika päättyi 4.5.2017.
Virkaa hakivat Järvi-Kuopion seurakunnan vs. kappalainen Ville Hassinen ja
Savonlinnan seurakunnan VI seurakuntapastori Jani Lamberg.
KJ 6:16 mukaan tuomiokapituli antaa kappalaisen vaalia varten hakijoista
lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja
arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä
ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Molemmilla hakijoilla on
kyseisen viran edellyttämä kielitaito.
KJ 6:10 mukaan kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon
suorittanut pappi.
Molemmat hakijat ovat myös suorittaneet pastoraalitutkinnon.
Tuomiokapitulin hakuasiakirjoihin perustuva hakijoiden arvioiminen on esityslistan liitteenä 1.
Kirkkoneuvoston valitsema työryhmä haastattelee hakijat 23.5. illalla esityslistan
postittamisen jälkeen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa II kappalaisen vaalin.
Haastattelutyöryhmän esitys tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Käsittely:
Haastattelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään kappalaisen virkaan Jani
Lambergia. Perusteluissa hänen katsottiin sopivan paremmin haettavaan virkaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa II
kappalaisen vaalin. Kirkkoneuvosto esittää haastattelutyöryhmän
esityksen mukaisesti, että virkaan valitaan Jani Lamberg.
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100. §
TIEDOTTAJAN VAALI - esityslistan liite 2
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Savonlinnan seurakunnan tiedottajan virkaan oli 19.5 2017 päättyneellä
hakuajalla 25 hakijaa:
Auramo Tanja (FM), Behm Miia (tradenomi), Eliala Erja (luokanopettaja, FM),
Europaeus Tiina (tradenomi), Hakkarainen Anne (tradenomi), Heiskanen Tanja
(FM,, Huk), Kaljunen Anne (FM), Kanninen Taina (restonomi, markkinointiviestinnäin
amm.tutk), Kettunen Heikki (FM, HuK), Kosonen Anne (graafinen suunnittelija,
artesaani), Kuisma Markus (yo), Lajunen Kirsi (toimittajatutkinto), Laukkanen Aija
(tradenomi), Laukkanen Sini (restonomi), Lautamo-Seppälä Riikka (TM), Leikas
Miia (tradenomi), Londén Jouni, Mannonen Anna-Kaisa (tradenomi), Murto Regina
(tradenomi), Nieminen Marko (datanomi), Oittinen Teemu (ympäristöteknologian
insinööri), Olin Jenna (journalisti, HuK), Pöysti Päivi (toimittaja, matkailutiedottaja),
Rask Pia (matkailun restonimi, MuM), Riestola Minna-Liisa (yht.kuntatiet.maist.).
Kirkkoherra ja henkilöstöpäällikkö kävivät lävitse hakupaperit ja päättivät
kutsua haastatteluun Marko Niemisen, Anna-Kaisa Mannosen, Anne Kaljusen,
Aija Laukkasen, Anne Hakkaraisen, Tanja Auramon, Pia Raskin ja Anne Kososen.
Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä.
Haastattelut pidetään 23.5. illalla.
Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Haastattelutyöryhmä, johon kuuluivat Sammeli Juntunen, Heli Muhonen, Merja
Immonen, Poku Sihvonen, Tuula Rasimus ja Arja Saarikoski, päätyi yksimielisesti
esittämään tiedottajan virkaan Anna-Kaisa Mannosta. Hänen katsottiin olevan osaava,
innovatiivinen sekä hyvin perillä haasteista ja työhön liittyvistä tehtävistä. Hänellä
katsottiin myös olevan eniten osaamista hakuilmoituksessa ilmoitetuissa tiedottajan
tehtävänkuvaan kuuluvissa asioissa. 1.varasijalle työryhmä esittää Aija Laukkasta
ja 2. varasijalle Pia Raskia.
Puheenjohtaja esitti tiedottajan virkaan valittavaksi Anna-Kaisa Mannosen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti tiedottajan virkaan AnnaKaisa Mannosen. Virka täytetään 1.9.2017 alkaen. Virkapaikkana
on Savonlinnan seurakuntakeskus. Palkkaus vaativuusryhmä 503
mukaan. Viran täytössä noudatetaan 4 kk koeaikaa ja valitun on
ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 1. varasijalle valittiin Aija Laukkanen
ja 2. varasijalle Pia Rask.

101. §
RIINA HEINOSEN ERO LUOTTAMUSTOIMESTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Riina Heinonen on pyytänyt eroa 18.5.2017 päivätyllä kirjeellä Savonlinnan seurakunnan
luottamustehtävistä; kirkkovaltuuston varajäsenyys ja Punkaharjun kappelineuvoston
jäsenyys, paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Tark. ______ / ______

Kirkkovaltuuston listan I Elävä seurakunta 1. varajäseneksi nousee Heinosen tilalle Irja
Lyytikäinen.
Kirkkovaltuusto valitsee kappelineuvostoon uuden varsinaisen jäsenen, jonka tulee
asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoinen seurakuntavaaleissa.
Kappelineuvoston toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa Riina Heinosen luottamustoimien päättyneen paikkakunnalta
poismuuton vuoksi.
Kirkkoneuvosto toteaa, että Riina Heinosen tilalle kirkkovaltuuston 1. varajäseneksi
nousee Irja Lyytikäinen listalta I Elävä seurakunta ja tämä annetaan kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Punkaharjun kappelineuvoston varsinaisen jäsenen vaalin toimikauden loppuajaksi, vuoden 2018 loppuun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi Riina Heinosen luottamustoimien päättyneen
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kirkkoneuvosto totesi, että Riina Heinosen tilalle kirkkovaltuuston
1. varajäseneksi nousee Irja Lyytikäinen listalta I Elävä seurakunta
ja tämä annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Punkaharjun kappelineuvoston varsinaisen jäsenen vaalin toimikauden
loppuajaksi, vuoden 2018 loppuun.

102. §
SARI BEHMIN ERO LUOTTAMUSTOIMESTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Sari Behm ilmoitti kirkkoneuvoston kokouksessa 23.2.2017, että hän muuttaa pois
paikkakunnalta 1.6.2017 lukien ja näin joutuu luopumaan luottamustoimistaan.
Kirkkovaltuustoon kutsutaan varsinaiseksi jäseneksi listalta I Elävä seurakunta seuraava
varajäsen Irja Lyytikäinen. Listan ensimmäiseksi varajäseneksi nousee tällöin
Antero Liimatainen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa Sari Behmin luottamustoimen päättyvän 1.6.2017 paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu varsinaiseksi jäsenekseen
Irja Lyytikäisen listalta I Elävä seurakunta.
Samoin se esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa puheenjohtajan vaalin, koska
pois muuttanut Behm toimi myös valtuuston puheenjohtajana.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi Sari Behmin luottamustoimen päättyvän
1.6.2017 paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu varsinaiseksi
jäsenekseen Irja Lyytikäisen listalta I Elävä seurakunta.
Samoin se esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa puheenjohtajan
vaalin, koska pois muuttanut Behm toimi myös kirkkovaltuuston
puheenjohtajana.
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103. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS
– esityslistan liite 3
Valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Nykyinen perheasian neuvottelukeskuksen johtaja on ollut virkavapaalla virastaan
30.4.2017 saakka ja ottanut 1.5.2017 vastaan Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksen
johtajan viran.
Nykyinen perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntö on vuodelta 1996. Johtosääntöä
kannattaa päivittää samalla kun keskuksen johtava viranhaltija muuttuu.
Johtosäännön muutosta käsitellään perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnassa
23.5.2017 ja siitä annetaan lausunto. Esityslistan liitteenä esitys uudeksi johtosäännöksi.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa johtokunnan lausunnon kanssa.
Kirkkoherra Sammeli Juntunen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Käsittely:
Lähetettyyn johtosääntöön tehtiin yksi johtokunnan tekemä korjaus. Viimeisellä sivulla
lukee: perheneuvojan valitsee kirkkoneuvosto johtokuntaa kuultuaan…
Se muutettiin kuuluvaksi: johtavan perheneuvojan valitsee kirkkoneuvosto johtokuntaa
kuultuaan…
Lisäksi talousjohtaja esitti muutosta 7. §:ään, jossa määritetään perheneuvojien pätevyysvaatimukset siten, että heillä tulee olla teologian maisterin tai muu tehtävään soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto. Hän esittää siihen lisättäväksi, että johtavalla perheneuvojalla tulee olla teologian maisterin tutkinto. Perusteluina, koska perheasiain
neuvottelukeskus on osa seurakunnan toimintaa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn johtosäännön edellä esitetyillä
kahdella lisäyksellä ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.

104. §
TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN – esityslistan liite 4
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta,
tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä
ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa
säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä
toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään
tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä
taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa
talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden
hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
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Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden
taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle.
Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin
taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu
seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu mainita seurakunnan rahan
lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja
toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan tai
seurakuntayhtymän verkkosivuilla.
Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella
seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen
mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavarat voivat olla taseessa joko
toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla
tasetileillä. Rahaston pääomia vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asuntoosakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa
mukaisille tileille.
Sääntömallissa on useita kohtia, joissa on erotettu kirkkoneuvosto tai yhteinen
kirkkoneuvosto kauttaviivalla eri virkanimikkeistä. Seurakuntatalouden on omassa
säännössään poistettava ylimääräiset nimikkeet ja jätettävä tai lisättävä se nimike, joka
seurakuntataloudessa on käytössä. Joissakin tapauksessa päätösvalta voidaan jättää
kirkkoneuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle. Erityisen tärkeää on huomioida
sääntömallin 2 §:ssä mainittu taloudesta vastaava viranhaltija, joka muun muassa
allekirjoittaa seurakuntatalouden tilinpäätöksen yhdessä kirkkoneuvoston tai yhteisen
kirkkoneuvoston kanssa. Jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella
oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa tai yhteisessä kirkkoneuvostossa ja
esittävä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Seurakunnan viranhaltijat ovat valmistelleet Savonlinnan taloussääntöä mallisäännön
pohjalta. Kohdat, missä seurakunta voi käyttää omaa harkintaansa, on merkitty punaisella
ja mallisäännön vastaava kohta on suluissa kursiivilla.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy esitetyn taloussäännön
Savonlinnan seurakunnan uudeksi taloussäännöksi.
Käsittely:
Sovittiin, että kirkkovaltuustolle lähetetään sekä esitysversio värillisenä, että
kirkkoneuvoston hyväksymä lopullinen versio.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan taloussäännön Savonlinnan seurakunnan uudeksi taloussäännöksi.
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105. §
VEROTULOPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2015 oli ylijäämäinen 568.000 euroa. Viime vuoden
tilinpäätös taas osoittaa alijäämää 458.000 euroa. Henkilöverotulojen kehitys vuoden
2009 jälkeen on ollut jatkuvasti laskeva talouden taantuman ja seurakunnan väestön
vähenemisen takia. Vuodelle 2018 arvioidaan verotulojen laskun jatkuvan ja olevan
noin 1 %.
Samaan aikaan seurakunnastamme on vähentynyt veronmaksajia seuraavasti:
2013
-677
2014
-726
2015
-644 + Rantasalmi -125
2016
-557
Vuoden 2017 tilastoja on vielä turhan aikaista ennustaa, koska suurin osa kirkosta
eroamisista tapahtuu marras- ja joulukuun aikana. Savonlinnassa voidaan kuitenkin
tilastollisesti odottaa noin 600 jäsenen vähentymistä. Rantasalmen seurakunnan
jäsenmäärän vähentyminen on ollut viime vuosina noin 100 vuodessa.
Seurakunnan taloutta on pyritty tasaamaan kiinteän omaisuuden myynnillä. Tällä hetkellä
ei kuitenkaan kiinteistökauppa käy ja näin ollen jäädään myös tällä saralla jälkeen
tavoitteesta.
Investoinnit:
Vuoden 2018 investoinneista ei ole vielä suunnitelmaa.
Vuonna 2017 tehdään Pääskylahden seurakuntakodin remontti.
Henkilöstöä on pyritty vähentämään jo vuodesta 2010 alkaen. Kirkkoneuvostolle
esitellään tässä kokouksessa päivitetty versio henkilöstöstrategiasta.
Savonlinnan kaupungissa on yksi Suomen korkeimmista tuloveroprosenteista 22,00%
(suunniteltu veroprosentin alentamista vuodelle 2018 0,5%). Lisäksi Savonlinnassa
kiinteistöverot ovat korkeat. Jos Savonlinnan seurakunnassa veroprosenttia nostettaisiin,
saattaisi se aiheuttaa kirkosta eroamisia.
Veroprosentti vahvistetaan aina 0,05 prosentin tarkkuudella. 0,05 prosentin korotus
merkitsisi verotuloihin reilun 200.000 euroa lisää veroa (mikäli jäsenmäärä pysyisi
ennallaan). Jos oletetaan, että jäsenkato jatkuu entisellään, niin tuo korotus on menetetty
reilussa vuodessa.
Tällä perusteella saattaa olla perustellumpaa edelleen jatkaa toimintojen sopeuttamista
jäsenmäärään.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi
1,50 %.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan
seurakunnan veroprosentti on 1,50 % vuonna 2018.
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106. §
TALOUSARVIO-OHJEET
Valmistelija: Talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Ohessa lähetetään alustavaa tulo- ja menokehystä vuodelle 2018. Ennusteessa
verotuloennusteet on arvioitu 1,50% veroprosentin mukaan. Muut tulot on laskettu
entisten hinnastojen mukaan.
Palkkoihin on tehty henkilöstösuunnitelman mukaiset vähennykset.
Kiinteää omaisuutta on arvioitu saatavan kaupaksi 240.000 euroa.
Jos käyttömenoista ei karsita, vuoden 2018 alijäämäksi jäisi -291.000 euroa.
Käyttömenot (kulut ilman palkkoja) ovat vuodelle 2018 arviolta 3.470.000 euroa. Näistä
kuluista 5 % olisi 174.000 euroa. Jos käyttökuluja saataisiin alennettua 5 %, tilikauden
2018 alijäämäksi jäisi -118.000 euroa.
Tässä tapauksessa vuosikate (kulujen ja menojen erotus) olisi ylijäämäinen 254.000
euroa.
Jos lisäksi saataisiin kesälomasijaisuuksia vähennettyä, voitaisiin säästää 45.000 euroa.
Lomasijaisia voitaisiin vähentää, mikäli käyttäisimme lakisääteistä oikeutta määrätä
lomakuukausia myös toukokuulle ja syyskuulle.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää ohjeistaa työmuotoja, että niiden tulee vähentää
käyttökustannuksia vuodelle 2018 yhteensä 5%.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

107. §
PÄÄSKYLAHDEN SEURAKUNTAKODIN KERHOTILOJEN SANEERAUS
Kneuv. 3.5.2016 § 69
PÄÄSKYLAHDEN SEURAKUNTAKODIN KOSTEUSREMONTTI
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Pääskylahden seurakuntatalolla on todettu alakerrassa kosteusvaurio. Entisen autotallin
alapohja on vettynyt. Syytä kosteusvaurioon ei tiedetä. Kosteus on tullut joko ulkoa
seinän tai pohjan kautta tai sitten joku putki vuotaa ja päästää vettä sisään.
Viemäriverkosto on kuvattu ja kuvissa ei ole nähtävissä vuotokohtaa. Viemäristö on joka
tapauksessa elinkaarensa päässä.
ISTO Oy:n kiinteistöpäällikkö RI AMK Jouni Mähönen on selvittänyt mahdollisia
kustannuksia yhdistetystä putkisto- ja lattiaremontista + salaojien teko. Liitteenä arvio
korjauskustannuksista, yhteensä 79.000 0 alv%, 98.000 euroa sis. 24 % alv. Arvio ei
sisällä mahdollisia räjäytyksiä tai asbestin purkuja. Tällä hetkellä arvioidaan, että
ainakin lattialaatoissa on liimassa asbestia. Asbestikartoitus kiinteistöön on tilattu.
Aikaisemmin alakerrassa on toiminut iltapäiväkerho ja AA ryhmä. Iltapäiväkerho on
siirretty pidettäväksi Nätkin koululle ja AA-ryhmä yläkertaan. Koululla pidetyn
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kaupungin ja seurakunnan välisessä neuvottelussa todettiin, että tulevaisuudessa
iltapäiväkerhot voitaisiin pitää pysyvästi Nätkin koululla.
Alakerran tilaa ei välttämättä tarvita enää omaa toimintaa varten, mutta rakennuksen
ylläpitämiseksi korjaus tulisi tehdä.
Terveystarkastajan arvion mukaan alakerran sulkemista ja ilman pääsyä yläkertaan
rajoittamalla muun kiinteistön käyttöä voidaan jatkaa. Jos yläkerrassa työntekijät yhäkin
oireilevat, tulee kiinteistö sulkea tai aloittaa kiinteistön korjaukset.
Kirkkoneuvostossa tulisi keskustella koko kiinteistön arvosta seurakunnalle ja sen
tulevaisuudesta. Välitön kiire remontille ei ole, mutta jos kiinteistö aiotaan pitää
käytössä, suunnitelmat korjauksiksi ja sen laajuudeksi tulee aloittaa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuosi 2016 testataan voidaanko yläkerrassa toimia ilman
remonttia ja jos näin ei onnistu, varataan vuoden 2017 budjettiin varat korjausta varten.
Päätös:
Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.
Tarjoukset on pyydetty lähettämään tarjouspyynnön mukaisesti 2.6.2017 klo 10.00
mennessä. (Tarjousasiakirjat nähtävillä kokouksessa)
Työt käsittävät alakerran kerhohuonetilojen saneerauksen, pohjaviemäreiden uusinnat,
vanhojen lämpörunkolinjojen poistamisen ja uudet lämpölinjat sekä
rakennuksen ulkopuolinen salaojitus eristeineen.
Kohteessa on suoritettu asbestikartoitus ja tehty asbestinpurkutyöt syksyllä 2016.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Koska tätä kokousta aikaistettiin alun perin suunnitellusta, tarjoukset eivät ole vielä
käytettävissä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että talousjohtaja lähettää tarjousvertailun
ja esityksen sähköpostilla. Jos joku/jotkut jäsenet ovat eri mieltä
esityksestä asia siirretään syksyn kirkkoneuvoston kokoukseen.
Eri mieltä olevat ilmoittavat vastausviestillä 3 päivän aikana,
muutoin esitys katsotaan hyväksytyksi.

108. §
RANTASALMEN KIRKON ÄÄNENTOISTOLAITTEET
Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto kokous 17.05.2017 § 38
KIRKON ÄÄNENTOISTOLAITTEET
Tuomo Valtonen on tehnyt alustavaa hintasuunnitelmaa Rantasalmen kirkon
äänentoistosta;
1. Kirkon äänimikserin, joka siis on rikki, korjaaminen olemassa
olevilla osilla maksanee 1.000 - 1.500 € alv 24 %. Tämä siis on valistunut arvaus.
Tällöin osat ovat yhä vuosimallia -89.
Uusi mikseri on hintaluokkaa 900- 1.200 € alv 0 % ja sillä on luonnollisesti uuden takuu.
Asennus ja kytkentä luokkaa 500 €.2. Kirkon laitteiston laajempi päivitys.
Mielestäni mm, mikrofonit ( kiinteät ) ja kaapeloinnit ovat pääosin täysin
käyttökelpoiset. Elektroniikan osalta vahvistimet ovat mikserin tapaan
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taloudellisen käyttöikänsä loppusuoralla. Alkuperäisen järjestelmän pääkaiutin on ollut
kaikki nämä vuodet selkeästi heikko lenkki ja näin ollen selkeä päivityskohde.
3. Langattomat mikrofonit kannattaisi päivittää radiotaajuuspäivityksienkin takia
tähän päivään.
4. Tehtiin mitä hyvänsä, niin käyttöhenkilöstö tarvitsee perehdytystä ja
järjestelmä uuden käyttömanuaalin, "tuosta virrat päälle" ei kerta kaikkiaan riitä.
Hintoja:
- Mikseri: Soundcraft GB2-16R 1.200 € alv 0 %. Sisältää kaiken tarvittavan ja vähän
turhia nappuloita.
- Kaiuttimet ( 2 kpl ): JBL CBT70J W a' 1350 € ALV. 0 %. Valkoinen
linjasäteilijä 695x168x235 k/l/s.
- Vahvistimet ( 2kpl ): Crown XLi 1500 a' 320 € alv 0 %,
( 1kpl ) Crown Xli 2500 470 € alv 0 %.
- Langattomat: laadukas systeemi noin 300 € /kpl digitaalinen tai
analoginen vaihtoehtojen kirjo laaja.
- Asenus-, koulutus-, säätötyö: Realistisesti matkoineen kaikkineen
veroineen n. 500 €/ päivä alv 24 %
Tällä hetkellä Tuomo Valtosen työt ovat sovittu 31.10.2017 saakka. Kiinteistöpäällikkö
Sylvi Monosen esitys on, että tehdään kirkon äänentoiston laajempi päivitys, hankitaan
uusi mikseri, uudet vahvistimet, kaiuttimet ja mikrofonit n. 7.500 € lisäksi työt 500 €
päivä.
Esitys:
Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja esittää kirkkoneuvostolle, että
Rantasalmen kirkkoon tehdään äänentoiston laajempi päivitys, hankitaan
uusi mikseri, uudet vahvistimet, kaiuttimet ja mikrofonit.
Päätös:
Kappelineuvosto keskusteli asiasta ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että
Rantasalmen kirkkoon tehdään äänentoiston laajempi päivitys, hankitaan
uusi mikseri, uudet vahvistimet, kaiuttimet ja mikrofonit.
Kappelineuvosto keskusteli asiasta ja päätti esittää kirkkoneuvostolle että, Rantasalmen
kirkkoon tehdään äänentoiston laajempi päivitys, hankitaan uusi mikseri, uudet
vahvistimet, kaiuttimet ja mikrofonit.
Talousjohtajan esitys:
Jos kappeliseurakunta pystyy säästämään tämän vuoden määrärahoista vastaavan
summan, työ voidaan tehdä, muutoin se siirtyy ensi vuoden talousarvioon varattavaksi.
Käsittely:
Talousjohtaja teki uuden esityksen: Rantasalmen kirkon äänentoiston päivitys
kilpailutetaan ja hankinnat toteutetaan tänä vuonna. Tarvittava summa yritetään
säästää muista kiinteistömenoista. Tarvittaessa tehdään lisätalousarvio syksyllä.
Päätös:

Talousjohtajan uusi esitys hyväksyttiin.

109 §
MYYTÄVIEN KIINTEISTÖJEN UUDELLEEN HINNOITTELU
Kneuv. 31.3.2015 § 59
MYYTÄVIEN KIINTEISTÖJEN HINNOITTELU
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, puh. 044 7768024
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Kiinteistöstrategian mukaan laitetaan kuluvana vuonna myyntiin Enonkosken leirimaja,
Savonrannan leirimaja, Savonrannan Vanhis ja Kerimäen Metsola.
Ennen myyntiä Vanhikseen ja Metsolaan on teetetty kuntoarvio, joka saadaan kuluvan
viikon aikana.
Kiinteistöt arvioitetaan kahdella kiinteistövälittäjällä. Arvioiden teettämisestä on tehty
hintakysely, jonka perusteella arvioijiksi on valittu LKV Hannu Naukkarinen ja MHY ItäSavo.
Hinta-arviot on käytettävissä kokouksessa. Esityslistan liitteenä on kirkkoneuvoston
jäsenille lähetetty jokaisen kiinteistön perustiedot.
Seurakunnalla on hankittu ETUOVI nettipalveluun oikeudet kiinteistömyyntiin.
Tarkoituksena olisi valmistella myynnit niin, että kaikki näytöt, kauppakirjat jne
hoidetaan omana työnä.
Lisäksi seurakunta ilmoittaa kiinteistöjen myynnistä paikallislehdessä.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa kun kunto- ja hinta-arviot ovat käytettävissä.
Käsittely:
Talousjohtaja esitteli kiinteistöistä saadut hinta-arviot ja kuntoarviot. Niiden perusteella
keskusteltiin vaihtoehdoista ja talousjohtaja teki myyntiesityksen,
jonka kirkkoneuvosto hyväksyi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti laittaa myytäväksi:
Kerimäellä Metsolan hintaan 100.000 euroa
Savonrannalla Vanhiksen hintaan 50.000/ tarjouksilla
Savonrannalla Kirveslahden leirimaja 120.000 euroa
Enonkoskella leirimaja 130.000 euroa

Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Lyhyen keskustelun jälkeen talousjohtaja esitti, että asia valmistellaan uudelleen
syksyn kokoukseen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

110. §
MUUT ASIAT
1) Kirkkoneuvosto antoi luvan käynnistää perheasiain neuvottelukeskuksen
johtavan perheneuvojan viran täytön sen jälkeen, kun uusi johtosääntö
on saanut lainvoiman.
2) Kirkkoneuvosto vahvisti lisäyksen kolehtisuunnitelmaan Punkaharjun
kappeliseurakunnan osalta ajalle 2.7. -10.9.2017 – liite 3

111. §
ILMOITUSASIAT
- kirkkoherran päätösluettelon sivu 5 – esityslistan liite 5
- tuomiokapituli on määrännyt pastori Antti Rahikaisen II seurakuntapastorin
virkaan 8.5.2017 lukien
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-

-

tuomiokapituli on määrännyt rovasti Marja Hynnisen V seurakuntapastorin
viransijaiseksi 5.6. – 31.8.2017
tuomiokapituli on myöntänyt pastori Jussi Leppäniemelle opintovapaata ajalle
20.6.2017 – 31.12.2018 ja antanut pastori Susanna Vihavaiselle viranhoitomääräyksen VIII kappalaisen viransijaiseksi (Rantasalmen kappeliseurakuntaan)
Savonrannan kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja 2/2017- esityslistan liite 6
Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 4/2017 – esityslistan liite 7
Tuomiokirkon tornin palossa vahingot 20.000 – 50.000 euroa
Tapani Hannonen valittu Kirkkopalvelujen hallituksen jäseneksi

Kokous keskeytettiin Punkaharjulla klo 15.40 ja siirryttiin bussilla Savonlinnan seurakuntakeskukseen
jossa kokous jatkui klo 16.35.

112. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

113. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.45.
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