SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
6/2017
Kokous 27.6.2017

Aika
Tiistai 27.6.2017 klo 18.00 – 19.30
Paikka
Seurakuntakeskus, kokoushuone
Osallistujat
Jäsenet
(x)
Juntunen Sammeli
(x)
Immonen Merja
(x)
Ahokas Touko
(x)
Hannonen Tapani
(x)
Härmälä Irja
(x)
Konsti Martti
(x)
Kurttila Outi
(x)
Käyhkö Anne
(x)
Loikkanen Olli
(x)
Kokko Sampsa
(x)
Rautiainen Sirkka
(x)
Saarikoski Arja
(x)
Sihvonen Poku
Muut
osallistujat ( x )
Rasimus Tuula
(x)
Tiainen Juho
(x)
Virtanen Kari
(x)
Rask Pia
(-)
Auvinen Pekka
(x)
Koponen Henrik
(-)
Loikkanen Toivo
(-)
(-)
Parkkinen Jaakko
(x)
Puustinen Seija

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Rasimus)
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
vs. tiedotussihteeri
Enonkosken kappeliseurakunnan kappalainen
Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
Rantasalmen kappelisrk:n kappalainen
Savonrannan kirkkopiirin kappalainen
pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 114-120, 122-126

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 121

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ______ / ______ 2017

Tapani Hannonen
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Irja Härmälä
Kirkkoherranvirasto 4. – 8.7.2017

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

114. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

115. §
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 20. päivänä kesäkuuta 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.

116. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
lisättynä muihin asioihin hautausmaiden kukkaistutukset.

117. §
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
Tapani Hannonen ja Irja Härmälä.
Tark. ______ / ______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 3. heinäkuuta 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 4. – 18.7.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 28. kesäkuuta 2017.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Hannonen ja Irja Härmälä.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 4. – 18.7.2017.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 28. kesäkuuta 2017.

118. §
PALAUTE KIRKOLLISKOKOUKSELLE TULEVAISUUSVALIOKUNNAN
MIETINNÖSTÄ – esityslistan liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017. Kyseessä
on laaja uudistushanke, joka koskettaa kaikkia kirkon toimijoita. Mietinnössä
edellytetään, että kirkkohallitus kuulee seurakuntia ja hiippakuntia keskeisistä sisällöistä
ennen tarkemman valmistelusuunnitelman laadintaa.
Kirkolliskokous haastaa kirkon vastuunkantajia pohtimaan innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti kirkon tulevaisuutta. Tämän palautekyselyn kautta irrottaudutaan lähitulevaisuudesta ja katsotaan laajempaa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä kuin
normaalissa toiminnan suunnittelussa.
Palautepyyntö tuli seurakuntiin kyselylomakkeella viikolla 23. Vastausaikaa on 8.9.2017
saakka ja lopullisesti palautteen sisällöstä päättää kirkkoneuvosto.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto antaa kirkolliskokouksen pyytämän palautteen tulevaisuusvaliokunnan
mietinnöstä.
Käsittely:
Käydyssä keskustelussa toivottiin, että asialle annettaisiin valmisteluaikaa, mihin
puheenjohtaja suostui. Palautelomakkeeseen tutustuttiin alustavasti ja sovittiin, että
lausunto annetaan seuraavassa kokouksessa. Valmistelukokoukseen voivat osallistua
kaikki halukkaat kirkkoneuvoston jäsenet, erillistä työryhmää ei nimetä.

Tark. ______ / ______

Päätös:

Palautelomakkeen täyttöä valmistellaan kokouksessa 22.8. klo 16.00,
jonka talousjohtaja kutsuu koolle ja toimii siinä puheenjohtajana.
Kirkkoneuvoston lopullinen palaute annetaan kirkkoneuvoston
kokouksessa 29.8.2017.

119. §
OIKAISUVAATIMUS TIEDOTTAJAN VAALISTA – liitteet 1 - 3
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
30.5.2017 kirkkoneuvoston kokouksen 100. §:ssä suoritetussa tiedottajan vaalissa
2. varasijalle valittu Pia Rask on jättänyt oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii
uutta tiedottajan vaalia. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.
Pia Rask vetoaa oikaisuvaatimuksessaan siihen, että toisin kuin tiedottajan virkaan
valitulla henkilöllä, hänellä on kaksi korkeakoulututkintoa. Haastattelutyöryhmä ei
pitänyt tätä ratkaisevana, koska viran kelpoisuusehtona oli soveltuva opistoasteen
tutkinto ja/tai työssä osoitettu pätevyys ja taito. Virkaan valitulla on markkinointiviestinnän tradenomin tutkinto ja hän on toiminut 17 vuotta viestintä- ja
markkinointitehtävissä.
Lisäksi Rask vetoaa siihen, että haastattelutyöryhmä ei ottanut huomioon hänen
tekemäänsä työtä seurakuntammme vs. tiedotussihteerinä. Tämä ei pidä paikkaansa.
Haastattelutyöryhmä totesi keskustelussaan Raskin hoitaneen työnsä hyvin. Silti
työryhmä päätyi yksimielisesti tekemäänsä esitykseen, jonka mukaan Rask asetettiin
toiselle varasijalle. (Työryhmän muistio on liitteenä 2). Virkaan valitulla oli työryhmän
mielestä hakijoista eniten kokemusta ja osaamista niissä tehtävissä, joita seurakuntamme
tiedottajalta hakuilmoituksen (liite 3) perusteella edellytetään. Tämä kävi ilmeiseksi
hakemusten ja haastattelujen perusteella.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja teki päätöksensä yksimielisesti haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hylkää jätetyn oikaisuvaatimuksen.
Pia Rask poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hylkäsi yksimielisesti jätetyn oikaisuvaatimuksen.

120. §
VIRKAMÄÄRÄYSPYYNTÖ V SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISEKSI
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
V seurakuntapastori Susanna Vihavainen on määrätty VIII kappalaisen (Rantasalmi)
viransijaiseksi ajalle 3.7.2017 – 31.12.2018. Sijaisuutta on kesän ajan hoitanut
vuosilomansijainen.
Per Lindblad toimii VII seurakuntapastorin sijaisena 31.8.2017 saakka. Sijaisuus loppuu
vakituisen viranhaltijan palatessa työhön. Nyt pyydämme Lindbladille virkamääräystä
V seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1.9.2017 – 31.12.2018. Hänen virkapaikkansa
olisi tuolloin Rantasalmen kirkkorinne.

Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Per Lindbladille
virkamääräystä Savonlinnan seurakunnan V seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle
1.9.2017 – 31.12.2018. Viran virkapaikkana on Rantasalmen kirkkorinne.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Per Lindbladille virkamääräystä Savonlinnan
seurakunnan V seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1.9.2017 –
31.12.2018. Viran virkapaikkana on Rantasalmen kirkkorinne.
Viran palkkaus vaativuusryhmän 601 mukaan, peruspalkka
2.790,49. Se on sama kuin vastaavan tehtävänkuvan omaavissa
seurakuntapastorin viroissa.

121. §
PÄÄSKYLAHDEN SEURAKUNTAKODIN KERHOTILOJEN SANEERAUKSEN
TARJOUKSET – esityslistan liitteet 2 – 3
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044 – 7768024
Asiaa on käsitelty aiemmin:
Kirkkoneuvoston kokouksessa 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
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.

Tark. ______ / ______

sekä
Kirkkoneuvostossa: 30.5.2017 § 107
PÄÄSKYLAHDEN SEURAKUNTAKODIN KERHOTILOJEN SANEERAUS
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.
Sähköpostiviesti kirkkoneuvoston jäsenille 2.6.2017:
Tarjouksia on pyydetty viideltä eri rakennusliikkeeltä.
Määräaikaan mennessä 2.6.2017 klo 10.00 saapui kaksi tarjousta;
Savonlinnan Saneerauspalvelu 92.876,00 € (sis. alv)
Savonlinnan Rakennus ja Peltityö 108.000,00 € (sis. alv)
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Savonlinnan Saneerauspalvelun tarjouksen
92.876,00 € hinnaltaan edullisempana.
Yksi kirkkoneuvoston jäsen ilmoitti haluavansa, että asia käsitellään kokouksessa.
Päätös:
Asia käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 27.6.2017.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Savonlinnan Saneerauspalvelun tarjouksen
92.876,00 € hinnaltaan edullisempana.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

122. §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISEN JÄSENEN VAALI
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.6.2017 valinnut puheenjohtajakseen Tuula
Rasimuksen, joka siihen asti on ollut kirkkoneuvoston varsinainen jäsen.
Tark. ______ / ______

Näin kirkkoneuvostoon tulee valita uusi varsinainen jäsen hänen tilalleen loppukaudeksi
vuoden 2018 loppuun saakka. Rasimuksen henkilökohtainen varajäsen Sampsa Kokko
kutsutaan kokouksiin siihen asti kun kirkkovaltuusto valitsee uuden varsinaisen jäsenen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhden kirkkoneuvoston
varsinaisen jäsenen vaalin. Jäsen valitaan kirkkoneuvoston toimikauden loppuajaksi,
vuoden 2018 loppuun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
yhden kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen vaalin. Jäsen valitaan
kirkkoneuvoston toimikauden loppuajaksi, vuoden 2018 loppuun.

123. §
MUUT ASIAT
Poku Sihvonen toi terveisiä Kerimäen hautausmaalle istutetuista sopimuskukista.
Ne olivat kovin pieniä kun oli tilattu nimenomaan isoja.
Talousjohtaja tutkii tilannetta ja hautausmaakatselmuksessa tarkastetaan
kokonaistilanne. Jos on tarpeellista, niin kukkatoimittaja voidaan vaihtaa ensi
kesäksi.

124. §
ILMOITUSASIAT
- kirkkoherran päätösluettelon sivu 6 – esityslistan liite 4
- talousjohtajan päätös 31.5.2017; Ulla Juntusen perheasiain neuvottelukeskuksen
johtajan viransijaisuus jatkuu 31.10.2017 saakka
- Tapani Hannonen on valittu Kirkkopalvelujen valtuuston jäseneksi
(ei hallituksen, kuten edellisessä kokouksessa oli virheellisesti kirjattu)
- Tuomiokapituli on lausunnossaan puoltanut kirkkovaltuuston päätöstä,
joka koskee Sln seurakunnan ja Rantasalmen kunnan välistä maanvaihtoa
- Kirkkohallitus on vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen myydä määräala
noin 2.280 m2 Kahvila Kaivopirtille
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 3/2017 – esityslistan liite 5
- Seuraava kokous on 29.8.2017. Sen yhteydessä pidetään hautausmaakatselmus.

125. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

126. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Tark. ______ / ______

