SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
10/2017
Kokous 5.12.2017

Aika
Tiistai 5.12.2017 klo 15.00 – 18.55
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)
Malinen Aune
(x)
Rautiainen Sirkka
(x)
Saarikoski Arja
(x)
Sihvonen Poku
Muut
osallistujat ( x )
Rasimus Tuula
(-)
Tiainen Juho
(x)
Muhonen Heli
(x)
Mannonen Anna-Kaisa
(x)
Auvinen Pekka
(x)
Koponen Henrik
(x)
Loikkanen Toivo
(x)
Vihavainen Susanna
(-)
Parkkinen Jaakko
(x)
Puustinen Seija
(x)
Mononen Sylvi
(x)
Pehkonen Markus

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
vs. talousjohtaja
tiedottaja
Enonkosken kappelisrk:n kappalainen 16.00 Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
vs. Rantasalmen kappelisrk:n kappalainen
Savonrannan kirkkopiirin kappalainen
pöytäkirjanpitäjä
kiinteistöpäällikkö
§:t 206 - 207
Isto Oy
§:t 206 - 207

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 185-197, 200-201,
210-214

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 198-199, 202-209

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ______ / ______ 2017

Poku Sihvonen

Touko Ahokas

Tark. _______ / _______

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Kirkkoherranvirasto 12. – 27.12.2017

Seija Puustinen
sihteeri
185. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka lopuksi laulettiin Maamme
laulu ja avasi kokouksen.

186. §
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 28. päivänä marraskuuta 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.

187. §
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
muutettuna siten, että §:t 206 ja 207 käsitellään alussa, jotta
esittelijät pääsevät sen jälkeen poistumaan.
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188. §
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 maanantaina 11. joulukuuta 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 12. – 27.12.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle torstaina 7. joulukuuta 2017.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Poku Sihvonen ja Touko Ahokas.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 12. – 27.12.2017.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle torstaina
7. joulukuuta 2017.

189. §
KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 1.1. – 30.4.2018
– 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 1.1. – 30.4.2018.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 1.1. – 30.4.2017.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä 1 olevan kolehtisuunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 1.1. 30.4.2018.
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190. §
KIRKKONEUVOSTON HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN ARJA SAARIKOSKELLE
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 31.10.2017 kirkkoneuvoston varsinaiseksi
jäseneksi Aune Malisen. Hänet valittiin valtuuston puheenjohtajaksi aiemmin
siirtyneen Tuula Rasimuksen tilalle.
Malinen on ollut tuohon saakka Arja Saarikosken henkilökohtainen varajäsen
kirkkoneuvostossa.
Näin ollen Saarikoskelle tulee valita uusi henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsen
Arja Saarikoskelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikauden loppuajaksi, vuoden
2018 loppuun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoneuvoston jäsen Arja Saarikosken henkilökohtaisen varajäsenen
vaalin. Varajäsenen toimikausi on vuoden 2018 loppuun.

191. §
LAPSITYÖNOHJAAJA RAILI RUOTSALAISEN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Lapsityönohjaaja Raili Ruotsalainen on jättänyt 1.11.2017 päivätyn kirjeen, jossa
hän irtisanoutuu lapsityönohjaajan virastaan siten, että virkasuhde päättyy
31.12.2017.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Raili Ruotsalaisen irtisanoutumisen lapsityönohjaajan virasta ja toteaa virkasuhteen päättyvän 31.12.2017.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Raili Ruotsalaisen irtisanoutumisen
lapsityönohjaajan virasta ja totesi virkasuhteen päättyvän 31.12.2017.

192. §
LASTENOHJAAJA RAIJA RUNOSEN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Raija Runonen on anonut 16.11.2017 päivätyllä kirjeellä eroa lastenohjaajan toimestaan
1.5.2018 alkaen siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Raija Runoselle eron lastenohjaajan toimesta 1.5.2018
alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Raija Runoselle eron lastenohjaajan toimesta
1.5.2018 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.
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193. §
VII SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
VII seurakuntapastorin virka on ollut haettavana 31.10.2017 saakka.
Virkaan haettiin toiminnan kehittämiseen, verkostoitumiseen, paikallisen seurakuntayhteisön rakentamiseen sekä pitkäjänteiseen työhön kykenevää pappia. Työ on yleistä
seurakuntatyötä pääosin Kerimäen kappeliseurakunnassa sekä rippikoulutyöhön
osallistumista. Paikallisina vastuualueina on yleisen seurakuntatyön lisäksi lapsi- ja
nuorisotyössä mukana olemista. Eduksi katsottiin sujuva työvälineiden käyttö (mm.
Lukkari, Katrina, Kipa) sekä some:n hallinta ja käyttö.
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virkaan määrättävän on esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa
sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Virkaan ilmoittautui 26 henkilöä, joista kuusi oli pappeja ja loput teologian maistereita.
Kirkkoneuvoston nimeämään haastattelutyöryhmään kuuluivat Merja Immonen, Tapani
Hannonen, Poku Sihvonen, Toivo Loikkanen, Heli Muhonen ja Leena Paintola.
6.11.2017 pidettyihin haastatteluihin kutsuttiin pastorit Veikko Ahonen, Taina Karvonen,
Per Lindblad, Kati Lounela ja Sanni Rissanen. Heistä Ahonen ilmoitti, ettei ole enää
käytettävissä.
Haastattelujen perusteella työryhmä antoi seuraavan lausunnon:
Haastattelutyöryhmä keskusteli haastateltavista ja arvioi heidän sopivuuttaan avoinna
olevaan virkaan. Kaikilla haastatelluilla todettiin olevan virassa tarvittavia taitoja,
valmiuksia ja kokemusta. Haastatteluryhmä päätti haastattelussa syntyneen kokonaiskuvan, viranhakuilmoituksen kriteereiden sekä viran tehtävien tarpeiden perusteella
esittää, että virkaan pyydetään virkamääräystä pastori Sanni Rissaselle ja että varalle
valitaan pastori Taina Karvonen.
Kerimäen kappelineuvosto on kokouksessaan 13.11. käsitellyt viran täyttöä ja esittää
kirkkoneuvostolle lausuntonaan, että virkaan pyydetään virkamääräystä pastori Sanni
Rissaselle ja että varalle valitaan pastori Taina Karvonen samoin perustein kuin mitä
haastattelutyöryhmä esittää.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää pastori Sanni Rissaselle virkamääräystä Savonlinnan seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan. Virkapaikka on Kerimäki.
Varalle nimetään pastori Taina Karvonen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä Sanni Rissaselle Savonlinnan seurakunnan
VII seurakuntapastorin virkaan. Virkapaikka on Kerimäki.
Varalle nimettiin pastori Taina Karvonen.

194. §
ALOITE LÄHETYSSIHTEERIN TEHTÄVÄN MUUTTAMISESTA VIRAKSI
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
Kerimäen kappelineuvosto on kokouksessaan 5.9.2017 §:n 42 kohdalla päättänyt esittää
aloitteenaan kirkkoneuvostolle, että nykyinen työsopimussuhteinen lähetyssihteerin
tehtävä muutetaan lähetyssihteerin viraksi ja että seurakunta perustaa tätä varten
lähetyssihteerin viran, jonka pääasiallinen työalue on Kerimäen ja Punkaharjun
kappeliseurakuntien alueet.

Tark. _______ / _______

Punkaharjun kappelineuvosto on kokouksessaan 4.10.2017 §:n 54 kohdalla käsitellyt
Kerimäen kappelineuvoston aloitetta ja puoltanut sitä.
Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakunnan alueella on 1.5.2015 alkaen ollut
työsopimussuhteinen lähetyssihteeri, joka on irtisanoutunut ja työsuhde on päättynyt
26.10.2017. Lähetyssihteerin tehtävää hoidetaan tällä hetkellä määräaikaisena
työsopimussuhteisena tehtävänä.
Työsopimussuhteinen hengellisen tai toiminnallisen puolen tehtävä on hyvin
harvinainen. Ainoa työntekijäryhmä, joka toimii tällaisessa tehtävässä, ovat
lastenohjaajat. Työsopimussuhteisessa tehtävässä oleva työntekijä on ns. työajallinen
työntekijä. Hänelle tulee ennalta määritellä työpäiville työajat ja niistä tulee pitää
seurantaa. Lisäksi ilta- ja sunnuntaityöstä tulee työaika- tai rahakorvausta. Viroissa
toimivilla työntekijöillä on työ- ja vapaa-aikasuunnitelma eli työ- ja vapaapäivät ovat
ennalta määritelty KirVESTES:n mukaisesti, mutta työajan käyttäminen on joustavaa
työpäivinä. Virassa olevilla arki- ja pyhäpäivät ovat työpäivinä ”samanarvoisia” eikä
pyhäpäivistä tai sunnuntaipäivistä tule erillistä korvausta vapaa-aikana tai
rahakorvauksena.
Lähetyssihteerin (työajallisen ja työsopimussuhteisen) tehtävän muuttaminen viraksi
antaisi paremmat mahdollisuudet tehtävien hoitamiseen. Se lisäisi joustavuutta eikä
tarpeellisia ilta- ja pyhätöitä tarvitsisi korvata tai niitä ei tarvitsisi rajoittaa.
Kirkon säädöskokoelman nro 103 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran
kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta määrittelee
sen, millaisen tutkinnon suorittanut henkilö on virkaan pätevä.
Viran vaativuusryhmä on 502 ja sen pääasiallisena työalueena on Kerimäen ja
Punkaharjun kappeliseurakunnat. Vastuualueena on lähetystyö ja kansainvälinen
diakonia, mikä pitää sisällään myös koko seurakunnan alueen maahanmuuttajatyötä
yhdessä johtavan lähetyssihteerin ja maahanmuuttajatyön papin kanssa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaa 1.4.2018 alkaen lähetyssihteerin
viran, jonka pääasiallinen työalue on Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien
alueet. Viran vastuualueena on lähetystyö ja kansainvälinen diakonia, mikä pitää
sisällään myös koko seurakunnan maahanmuuttajatyötä yhdessä johtavan
lähetyssihteerin ja maahanmuuttajatyön papin kanssa. Viran vaativuusryhmä on 502 ja
peruspalkka 2.297,26 euroa.
Esimiehenä toimii lähetyssihteeri Sakari Seppälä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa
1.4.2018 alkaen lähetyssihteerin viran, jonka pääasiallisena työalueena
ovat Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien alueet. Viran
vastuualueena on lähetystyö ja kansainvälinen diakonia, mikä pitää
sisällään myös koko seurakunnan maahanmuuttajatyötä yhdessä
johtavan lähetyssihteerin ja maahanmuuttajatyön papin kanssa. Viran
vaativuusryhmä on 502 ja peruspalkka 2.297,26 euroa.
Esimiehenä toimii lähetyssihteeri Sakari Seppälä.

195. §
SUOMEN LÄHETYSSEURAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN NIMIKKOLÄHETTIEN
VAIHTO – esityslistan liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
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Nimikkolähettimme Jarmo ja Marja Karjalainen ovat palanneet kotimaahan lähetyskentiltä. Lähetysseurasta tarjotaan heidän tilalleen nimikkoläheteiksi vuoden 2018
maalis- huhtikuussa Botswanaan lähteviä Veikko Huhtaa ja Sanna Auvista
perheineen. Heidän suunniteltu työkautensa kesto on 24 kuukautta. Lähettien ja kohteen
tarkempi esittely on liitteenä.
Kannatussummat olisivat Lähetysseuran esityksen mukaan:
Botswanan ev.lut.kirkon työ/Sanna Auvinen
8.000 €
Taloushallinnon asiantuntija/Veikko Huhta
8.000 €
(sekä Botswanan että Angolan kirkko)
Botswanan ev.lut.kirkon seurakuntatyö
4.000 €
Kokonaissumma on sama kuin Karjalaisten kannatussumma oli.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto ottaa Savonlinnan seurakunnan nimikkoläheteiksi Suomen Lähetysseuran kautta Sanna Auvisen ja Veikko Huhdan. Samalla sopimus Jarmo ja Marja
Karjalaisen kanssa lakkaa. Kannatussumma pysyy samana kuin Karjalaisilla ja
kohdentuu edellä olevan esityksen mukaisesti lähettien ja Botswanan työhön.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

196. §
SLEY:N NIMIKKOLÄHETIN VAIHTO – esityslistan liite 2
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
SLEY:n lähetti Kari Tynkkysen sopimusta esitetään korvattavaksi maahanmuuttajatyötä Suomessa tekevällä Richard Ondicho Otison sopimuksella.
Lähetin ja työn esittely on esityslistan liitteessä.
Kannatussumma 3.400,00 euroa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto korvaa SLEY:n lähettinä toimineen Kari Tynkkysen nimikkosopimuksen Richard Ondicho Otison sopimuksella, kannatussumma pysyy ennallaan
ja on 3.400 euroa.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

197. §
KOKOAIKAISEN PERHENEUVOJAN VIRKA
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Ulla Juntusen tultua valituksi johtavan perheneuvojan virkaan, hän on irtisanoutunut
Savonlinnan seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen kokoaikaisesta perheneuvojan virasta 8.11.2017 päiväämällään kirjeellä.
Hänen irtisanomisaikansa päättyy 7.12.2017.
Vahvistetun henkilöstöstrategian mukaan: Virka- tai työsuhteen vapautuessa kirkkoneuvosto päättää, täytetäänkö virka- tai työsuhde entisenlaisena vai onko tarvetta
tehtävänkuvauksen muuttamiseen. Muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhde joksikin
toiseksi virka- tai työsuhteeksi vai lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhde.
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Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön 4. §:n mukaan johtokunta ottaa viranhaltijat kirkkolain ja –järjestyksen mukaisesti, ei kuitenkaan johtavaa perheneuvojaa.
Kirkkolain 6 luvun 36 §:n mukaan työnantajan, joka tarvitsee uusia viranhaltijoita
tehtäviltään samankaltaiseen kokoaikaiseen virkaan, on 62 §:n estämättä ensisijaisesti
tarjottava toistaiseksi virkaan otetulle osa-aikatyötä tekevälle viranhaltijalle mahdollisuus
siirtyä tällaiseen virkasuhteeseen.
Työnantaja on toiminut kirkkolain mukaisesti.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on kokouksessaan 22.11.2017 ehdollisena
valmistellut kokoaikaisen perheneuvojan viran auki julistamista, mikäli kirkkoneuvosto
myöntää luvan viran täyttöön.
Johtokunta on perustellut viran täyttämistä seuraavasti:
1. Meillä on olemassa ostopalvelusopimus Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken,
Parikkalan, Kiteen, Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen kuntien kanssa perheneuvontapalveluiden järjestämisestä, joten sopimuksen täyttämiseksi on oltava riittävät
toimintaresurssit.
2. Perheneuvonnan kokonaiskustannukset 2016 olivat 186.576 euroa, josta Savonlinnan
seurakunnan osuus oli 71.012 euroa, eli 38 %.
3. Kaksi täysiaikaista virkaa ja yksi 50 % virka vastaavat meidän väestöpohjalle
annettua suositusta perheneuvojien määrästä. (1/20 000 asukasta kohden)
4. Kaikki perheneuvojat ovat olleet koko syksyn 2017 täysin työllistettyjä. Keväällä
2017 kun oli vain kaksi kokoaikaista työntekijää, muodostui jonoa, joka oli kesään
mennessä jo toistakymmentä paria/yksilöä.
5. Maakunta- ja soteuudistuksen uudessa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että perheneuvonta siirtyy maakunnan liikelaitoksen tai sen tekemien ostopalvelusopimusten
perusteella hoidettavaksi. Olemassa olevat sopimukset siirtyvät maakunnille.
6. Avun tarve perheneuvontaan oletettavasti tulevaisuudessa pysyy ennallaan tai
jopa lisääntyy.
7. Perheasiain neuvottelukeskus on Savonlinnassa ainoa avioliittolain edellyttämää
perheasiain sovittelua järjestävä taho.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää perheasiain neuvottelukeskukselle luvan täyttää avoimeksi
tuleva kokoaikaisen perheneuvojan virka.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi perheasiain neuvottelukeskukselle luvan
täyttää avoimeksi tuleva kokoaikaisen perheneuvojan virka.

198. §
TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 12 jäsentä, joista vähintään neljäsosan tulee edustaa
työnantajaa. Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö. Jos yhteistyötoimi-
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kunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, työantajan edustajana toimii lisäksi kirkkoherra ja tarpeen mukaan kirkkoneuvoston määräämä muu esimiesasemassa oleva
henkilö.
Tämän vuoden loppuun päättyvällä toimikaudella työnantajan edustajina ovat
olleet työsuojelupäällikkö Heli Muhonen, kirkkoherra Sammeli Juntunen ja talousjohtaja Kari Virtanen.
Talousjohtajan ollessa virkavapaalla 28.2.2018 saakka ja työsuojelupäällikön toimiessa
hänen sijaisenaan, työnantajan edustajia on vain kaksi.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää kolmanneksi työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan
kiinteistöpäällikkö Sylvi Monosen talousjohtaja Kari Virtasen virkavapauden ajaksi,
28.2.2018 saakka.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi kolmanneksi työnantajan edustajaksi
yhteistyötoimikuntaan kiinteistöpäällikkö Sylvi Monosen 28.2.2018
saakka.

199. §
SEURAKUNNAN PÄIHDEASIOIDEN TOIMINTAMALLIN PÄIVITYS – esityslistan liite 3
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Nyt käytössä oleva ”Suositussopimus hoitoon ohjaamisesta seurakunnassa” on
vahvistettu 14.12.2004 kirkkovaltuustossa.
Yhteistyötoimikunta on valmistellut uutta toimintamallia kokouksissaan
18.5.2017 ja 18.10.2017 seuraavasti:
Tehostaakseen päihdeongelmien ehkäisyä, käsittelyä ja hallintaa työpaikoilla,
työmarkkinakeskusjärjestöt ovat uudistaneet vuonna 2006 asiasta antamansa
suosituksen. Uusi suositus ”Päihdehaitat hallintaan!” painottaa ennaltaehkäisyä,
päihdemallien tunnistamista varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten
toimintamallien rakentamista.
Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt suosittavat seurakuntia tarkastamaan
päihdeohjelmansa siten, että siinä on otettu huomioon keskusjärjestösuositus.
Tämä koskee erityisesti työterveyshuollon roolin sisällyttämistä päihdeohjelmaan
sekä henkilöstön edustajien huomioimista toimintamallissa.
Päihdeasioiden toimintamalli on käsiteltävä yt-toimikunnassa. Päihdemalli
hyväksytään hoitoon ohjaamista koskevilta osiltaan seurakunnan kirkkovaltuustossa.
Muut periaatteet ja menettelytavat työpaikalla voidaan hyväksyä kirkkoneuvostossa.
Kun seurakunta päivittää päihdeasioiden toimintamallia, asiaa ei tarvitse viedä
valtuuston päätettäväksi, jos hoitoon ohjauksen periaatteisiin ja siitä seurakunnalle
aiheutuviin kustannuksiin ei tehdä muutoksia. Tällöin riittää käsittely
kirkkoneuvostossa.
Esitys: Annetaan kokouksessa
Asia annettiin puheenjohtajan ja Sylvi Monosen valmisteltavaksi syksyn
yhteistyötoimikunnan kokoukseen.
Sylvi Mononen esitteli päihdeasioiden toimintamallin, joka hyväksyttiin pienillä
sanakorjauksilla kirkkoneuvostolle esitettäväksi. Toimintamalli on liitteenä.
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Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan päihdeasioiden toimintamallin
liitteen mukaisena.
Todetaan, että hoitoon ohjauksen periaatteisiin ja siitä seurakunnalle
aiheutuviin kustannuksiin ei tule muutoksia.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan päihdeasioiden toimintamallin liitteen mukaisena.
Todettiin, että hoitoon ohjauksen periaatteisiin ja siitä seurakunnalle
aiheutuviin kustannuksiin ei tule muutoksia.

Kappeliseurakunnan kappalainen Pekka Auvinen saapui kokoukseen klo 16.00.

200. §
KIRKKOKYYTIEN 2018 PERIAATTEET – esityslistan liite 4
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
Seurakunnassamme on Savonlinna-Säämingin ajoista periytyen järjestetty kirkkokyytejä
Tuomiokirkkoon. Sitä on toteutettu kahdella eri periaatteella: ensinnäkin on ollut kaksi
ns. lähiliikenteen reittiä, Pääskylahdesta ja Kellarpellosta. Omavastuu on ollut 5 euroa,
loput on maksanut seurakunta. Näitä on ajattu noin seitsemänä ennalta sovittuna
sunnuntaina. On ollut myös maaseutuliikenteen kyytejä, joita ovat ajaneet kylien
sopimustaksit, sillä periaatteella, että kylien yhteyshenkilöt sopivat sunnuntain, jolloin
kirkkokyyti kulkee sekä järjestävät kyytiin vähintää kolme kirkkokyytiläistä. Tässäkin on
ollut omavastuuna 5 euroa.
Enonkosken kyliltä omaan kirkkoon tehtiin muutamina erityisinä pyhinä
kappelineuvoston käyttövaroista maksettuja kyytejä. Savonrannan kylistä tehtiin 2016
tusinan verran kyytejä, joista osa maksettiin seurakunnan yhteisistä varoista, osa
kirkkopiirin käyttövaroista.
Kirkkokyytikäytäntöä on tarpeen tarkastella uudelleen. Sitä varten kirkkoherra on
laatinut uuden ohjeistuksen aiemman, tiedotussihteerin laatiman v. 2016 peräisin olevan
ohjeen sijaan. Suurin muutos entiseen se, että entisen Säämingin kylistä voisi vuonna
2018 tehdä korkeintaan 5 seurakunnan maksamaa kirkkokyytiä Tuomiokirkkoon entisen
10 sijaan. Tämä mahdollistaisi sen, että seurakunnan yhteisistä varoista maksettavia
kirkkokyytejä laajennettaisiin myös kappeleiden ja kirkkopiirin kylien ja niiden
kirkkojen välille.
Tarkempi suunnitelma on esityslistan liitteenä 4.
Puheenjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee vuoden 2018 kirkkokyytien
periaatteista sekä ohjeistaa kirkkoherraa siitä, miten ne pitäisi järjestää.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto keskusteli kirkkokyytien käytännöistä. Kappeliseurakunnissa ei
vaikuttanut olevan isompaa kysyntää kirkkokyydeille ja niiden lisäämiselle.
Asia jätettiin kirkkoherran mietittäväksi ja päätettäväksi muutetaanko käytäntöä.
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Päätös:

Kirkkoneuvosto jätti kirkkokyytien periaatteet kirkkoherran
päätettäväksi käydyn keskustelun pohjalta.

201. §
KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018 – esityslistan liite 5
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Yhteistyötoimikunta antoi alla olevan lausunnon koulutussuunnitelmasta vuodelle 2018:
Yhteistyötoimikunta tutustui jätettyihin koulutusanomuksiin. Jani Lamberg on pyytänyt
poistamaan anomuksensa Papiston päivistä ja Mari Kulmala on anonut
kolmeen koulutukseen, mutta nimennyt niistä yhden, jonka voi tarvittaessa poistaa.
Esimies ei puolla kolmatta koulutusta, eikä myöskään yhteistyötoimikunta, koska
pääsäännön mukaan työntekijöille myönnetään korkeintaan kaksi erillistä koulutusta
vuodessa. Susanna Vihavainen on anonut vaalikoulutukseen. Todettiin, että
vaalilautakunta nimeää aikanaan vaali-infotilaisuuksiin osallistujat, eikä niitä sisällytetä
koulutussuunnitelmaan.
Yhteistyötoimikunta muistuttaa kirkkoneuvoston aiemmasta periaatepäätöksestä
ulkomaille suuntautuvien koulutusten suhteen ja jättää ne kirkkoneuvoston
erikseen päätettäviksi. Mikäli ulkomaille suuntautuvia koulutusmatkoja hyväksytään,
esitetään, ettei niistä makseta ulkomaan päivärahoja.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa koulutussuunnitelman ottaen huomioon
yhteistyötoimikunnan lausunnon.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kävi läpi koulutusanomukset. Henrik Koponen ilmoitti, että se
koulutus mihin hän on anonut, peruuntuu osanottajien vähyyden vuoksi.
Keskustelua käytiin ulkomaille suuntautuvista koulutusanomuksista. Martti Konsti
esitti kanttorien Canterburyn koulutuksen poistamista kaikilta ja Touko Ahokas kannatti
esitystä. Keskustelun aikana he peruivat esityksensä Irja Härmälän tehtyä esityksen,
että osa kanttoreista voisi osallistua kyseiseen koulutukseen. Arja Saarikoski kannatti
Härmälän esitystä. Sammeli Juntunen tarkensi Härmälän esitystä siten, että kaksi
kanttoria voisi osallistua ja Härmälä kannatti sitä.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet: talousjohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestävät
jaa ja muutosesitystä, jonka mukaan vain kaksi voisi osallistua, äänestävät ei.
Nimenhuutoäänestyksessä muutosesitystä kannattivat kaikki muut paitsi Aune Malinen,
joka äänesti tyhjää. 12 äänellä Canterburyyn suuntautuva koulutus jätettiin koulutussuunnitelmaan siten, että kaksi kanttoria, jotka johtava kanttori Raassina nimeää,
voivat siihen osallistua. Muilta osin koulutuksen määrärahat poistettiin.
Lähetystyöstä oli myös anomus opintomatkalle Venäjälle kolmelle henkilölle.
Yhdenvertaisuuden nimissä esitettiin myös niistä karsintaa. Poku Sihvonen esitti,
että koulutus hyväksytään vain yhdelle. Esitystä ei kannatettu. Outi Kurttila esitti,
että opintomatka hyväksytään kahdelle ja johtava lähetyssihteeri päättää osallistujat.
Arja Saarikoski kannatti Kurttilan esitystä.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet: talousjohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestävät
jaa ja muutosesitystä, jonka mukaan vain kaksi voi osallistua, äänestävät ei.
Nimenhuutoäänestyksessä jaa ääniä annettiin 3 (Härmälä, Malinen, Rautiainen) ja
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ei ääniä 10. Näin talousarvioon jätettiin opintomatka kahdelle henkilölle, jotka
johtava lähetyssihteeri päättää. Kolmannen määräraha poistetaan talousarviosta
äänin 10 – 3.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan koulutussuunnitelman kirkkomusiikkityöhön ja lähetystyöhön
tekemiensä karsintojen jälkeen esitetyssä muodossa.

202. §
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ
SUUNNITELMAT VUOSILLE 2019 - 2020 – esityslistan liite 6
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Savonlinnan seurakunnan työntekijät ovat laatineet vastuualueilleen talousarviot, jotka
yhdistämällä seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 näytti alijäämäiseltä 361.593,50
euroa. Talousjohtaja kävi neuvotteluita johtavien viranhaltijoiden kanssa ja lisäksi
kirkkoherran kanssa käytiin talousarviota läpi niin, että
budjetoitu alijäämä vuodelle 2018 on 328.894,76 euroa (Kuluvan vuoden arvioitu
tilikauden alijäämä on 364.863 euroa).
.
Vuosikate on 8.890 euroa ylijäämäinen.
Talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2017 talousarvioon eikä vuoden 2016
tilinpäätökseen. Kipaan siirtymisen myötä tilikartassa tapahtui muutoksia ja
lisäksi mm. palkkakulujen jakautuminen eri tehtäväalueiille on arvioitu toisin
kuin edellisenä vuotena.
Toimintatuotot
Toimintatuottojen (ulkoiset) arvioidaan olevan 1.865.224. euroa. Merkittävämpiä
toimintatuottoja ovat metsätalouden tuotto 706.000 eli 164.680 euroa enemmän kuin
vuoden 2017 talousarviossa. Kiinteän omaisuuden myyntivoittoihin on budjetoitu
250.000 euroa.
Toimintakulut
Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen. Henkilöstökulut
yhteensä 5.020.412 euroa, joka on 190.377 euroa vähemmän kuin vuoden 2016
tilinpäätöksessä. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista ja
valtionrahoituksesta 71,88 % ja arvioiduista toimintakuluista 60,13 %.
Palveluiden ostot ovat 1.827.447 euroa, joka on 20.110 euroa vähemmän kuin kuluvan
vuoden talousarviossa. Suurin yksittäinen kuluerä palveluiden ostossa on Tuomiokirkon
urkuhuolto 70.000 euroa.
Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja laitteiden
vuokrat ovat 102.955 euroa.
Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan 946.956, eli 44.383 euroa
vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Annetut avustukset ovat 222.515 euroa, josta 125.340 euroa (2,02 % arvioiduista
verotuloista ) annetaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.
Muut toimintakulut, kuten kiinteistövero, Teosto-maksut yms. ovat 227.653 euroa.
Kaikki toimintakulut (ulk) vuodelle 2018 ovat 8.347.938 euroa, 53.853 euroa
pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Toimintakate, (toiminnan tuotot – toiminnan kulut) on alijäämäinen -6.482.714 euroa
Toimintakatteeseen lisätään verotulot ja sijoitusten tulot ja kulut, saadaan vuosikate, joka
on ylijäämäinen +8.890 euroa.
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Vuosikatteesta vähennetään poistot, saadaan tilikauden tulos, mikä näyttää alijäämää 382.731,40 euroa.
Kun vielä huomioidaan poistoeron vähennys, saadaan tilikauden alijäämäksi 328.894,76 euroa.
Investoinnit
Investointeja on vuodelle 2018 budjetoitu yhteensä 450.240 euroa. Suurimmat kohteet
Kerimäen kirkon vesikaton korjaus 133.800 euroa, Tuomiokirkon äänentoistolaitteet ja
kaukolämmön alajakokeskus 96.280 euroa sekä Enonkosken kirkon vesikaton korjaus
95.040 euroa.
Kirkkoneuvostolle esitellään talousarvio, jossa näkyy edellisen vuoden tilinpäätös,
kuluvan vuoden talousarvio, talousarvio vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuodet 20192010. Esitetyssä talousarviossa luvut ovat karsitut budjettiluvut. Erittely talousjohtajan ja
kirkkoherran tekemistä karsinnoista on esityslistan liitteenä.
Talousarvioavustukset
Talousarviossa on huomioitu seuraavat talousarvioavustukset järjestöille:
Savonlinnan Toimintakeskus avustus 3000 euroa yhteistyösopimuksen perusteella.
Savonlinnan Toimintakeskus ry/Pirttitoiminta, anoo 2.000 euroa, esitys talousarviossa
2.000 euroa. Seurakunnan edustaja toimii ohjausryhmässä, yhteisiä leiripäiviä ja
tapahtumia seurakunnan kanssa.
Linnalan setlementti anoo 5.500 euroa ystäväntupatoimintaan ja omaishoitotukeen, esitys
talousarviossa 4.500 euroa. Linnala ottanut vastuulleen vuosia omaishoitaja- ja
ystäväntupatoiminnan, jotka aiemmin olleet seurakunnan vastuulla. Lisäksi yhteistyötä
mm. ystäväpalvelun ja itsenäisyysjuhlien järjestelyissä.
Savolaiset selviytyjät ry, anovat 3.000 euroa, esitys 2.000 euroa. Tukee alueellamme
mielenterveys- ja päihdekuntoutujia järjestämällä erilaista viikoittaista ryhmätoimintaa
jäsenruokailu, kahvilatoimintaa, ruokajakoa ja kuntouttavan työtoiminnan palveluita.
Lisäksi seurakunnan ryhmät kokoontuvat säännöllisesti heidän tiloissaan.
Em. avustukset yht. 23.500 euroa budjetoitu diakoniatyön
avustuksiin/1012410000/489000 (muut avustukset)
Lisäksi Radio Deille on budjetoitu muun seurakuntatyön avustuksiin 5.000 euroa
avustus/1012900000/489000 (muut avustukset)
Työpajayhdistys TEKO ry anonut 3000 euroa leipätoritoimintaan (hakemus ei sis.
liitteitä.) Toimittavat Pääskylahteen ilmaisena saatua leipää. Talousarvioon ei ole varattu
määrärahaa ko. avustukseen.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosille 2019 - 2020 ja esittää sitä edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
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Käsittely:
Kirkkoherra ja vs. talousjohtaja esittelivät talousarvion sisältöä. Talousarviovuodelle
ei ole suunniteltu isompia tapahtumia jollei seurakuntavaaleja lueta sellaiseksi.
Vaalibudjetti on laskettu niin, ettei vaalipiireihin jakoa tehdä. Tiedusteltiin Kipan
It-keskuksen maksuista. Kipan maksu on noin 90.000 euroa ja It-aluemaksu
102.000 euroa. Tulopuolella yhteisövero on muuttunut valtion avustukseksi ja on
suuruudeltaan noin 784.000 euroa. Työalojen esityksiin suurimmat muutokset on tehty
elintarvikkeisiin. Ne on pääemännän kanssa yhdenmukaistettu laskentatavoiltaan ja
koetettu tasapuolistaa koko seurakunnan alueella.
Koulutussuunnitelmaan tehdyt karsinnat korjataan summiin ennen kirkkovaltuustolle
vientiä. Erityisnuorisotyön tavoitteet uusittiin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion edellä esitetyillä koulutusmäärärahojen
muutoksilla vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosille 2019 – 2020 ja
esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

203. §
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTA- JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018
- esityslistan liite 7
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 on 64.240 euroa ylijäämäinen.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2018 ja esittää sitä edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2018 ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

204. §
MAIJA-LIISA JA EINO PAKOMAAN TESTAMENTTIVAROJEN SIJOITUS
- esityslistan liite 8
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamenttivarojen sijoituksesta on neuvoteltu OP Private
Suur-Savon kanssa. Neuvotteluissa on tultu siihen tulokseen, että sijoituksen mahdollista
tuotto-osuutta nostettaessa puretaan koko ko. sijoitus (Op-private strategia) kokonaan ja
sijoitetaan uudelleen alkuperäisellä hankinta-arvolla ( 361.684,60 euroa ). Tällä tavalla
meneteltäessä sijoituksen hankinta-arvo säilyy aina samana. Nostettua mahdollista
tuotto-osuutta tullaan käyttämään kappelineuvoston tekemien päätösten mukaisesti.
Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamentin kirjanpito-/hankinta-arvo on tällä hetkellä
361.684,60 euroa (sijoituksen markkina-arvo 22.09.2017 385.393,15 euroa ).
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 12 §: talousjohtaja päättää seurakunnan varojen
sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämien rajojen puitteissa.
Kirkkoneuvosto 22.1.2007 § 7: Kirkkoneuvosto tekee sijoituspäätökset
yli 200.000 euron talletuksista, talousjohtaja päättää sen alla jäävät
talletussijoitukset.
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Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.10.2015 §:n 179 kohdalla että
Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamenttivarojen sijoitus puretaan kokonaan
ja sijoitetaan uudelleen alkuperäisellä hankinta-arvolla (361.648,60 euroa).
Vs. talousjohtaja tuo seuraavaan kokoukseen esityksen kuinka varat sijoitetaan.
Em. varat ovat olleet OP-Private Strategia 25-erikoissijoitusrahastoon sijoitettuna.
Rahasto on ns. varovaisen sijoituksen rahasto. Rahastosta ei ole seurakunnallemme ole
lunastuskuluja eikä merkintäkuluja. Esityslistan liitteenä rahaston avaintietoesite.
Vs. talousjohtajan esitys:
Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamenttivarat sijoitetaan kuten aiemminkin
OP—Private Strategia 25 –erikoissijoitusrahastoon.
Kirkkoneuvosto päättää, että talousjohtaja voi jatkossa kotiuttaa voitot vuosittain omalla
päätöksellään nostamalla koko rahaston pois ja sijoittamalla alkuperäisen testamenttiarvon takaisin samaan sijoitusrahastoon.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

205. §
OSUUSPANKIN SIJOITUSSOPIMUKSET
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Savonlinnan seurakunnalla on Osuuspankissa kaksi vakuutussäästöä. Molemmat
on aikanaan tehty 10 vuoden sopimuksiksi.
Toinen sopimus on tullut voimaan 21.2.2008, sopimus päättyy kun vakuutussäästö
loppuu, kuitenkin viimeistään 12.3.2018 ja ja toinen tullut voimaan 7.2.2008, sopimus
päättyy, kun vakuutussäästö loppuu, kuitenkin viimeistään 7.2.2018.
Yhteensä sijoitusten hankinta-arvo on ollut 574.527,16 euroa. Markkinaarvo 1.11.2017 yht. 740.050,76 euroa. Säästöjen sijoituskohde on ollut OP-Private
Strategia 25 . Sijoitus on varovaisen vaihtoehdon mukainen.
Sijoituksista on väh. 1 kuukautta ennen ilmoitettava, annetaanko niiden erääntyä
tilille vai halutaanko niiden jatkuvan ennallaan. Edelleen maksimiaika on 10
vuotta. Tarvittaessa sijoitukset voi kuitenkin nostaa ilman kuluja.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että em. sijoituksia jatketaan ennallaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että edellä mainittuja sijoituksia
Osuuspankissa jatketaan ennallaan.

206. §
ENONKOSKEN KIRKON TIILIKATON UUSINTA/AVUSTUSHAKEMUS
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Kiinteistötarkastuksien yhteydessä tuli ilmi, että Enonkosken kirkon tiilikaton ruotteet
ovat osin lahonneet ja yläpohjassa näkyy vesivuotojen jälkiä. Tiilikaton
uusimisen yhteydessä on samalla tarkastettava ilmanvaihtokoneen ja iv-putkien eristys
ja eristystä mahdollisesti lisättävä energian säästämiseksi. Tiilikaton alapuolella on
pärekatto.
Kirkkoneuvoston kokoukseen tulee insinööri Markus Pehkonen Isto Oy:sta
selostamaan Enonkosken kirkon tiilikaton uusimista.
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Savonlinnan seurakunta hakee Enonkosken kirkon tiilikaton uusintaan
Kirkkohallituksen avustusta. Avustushakemus tulee lähettää vuoden loppuun
mennessä Kirkkohallitukselle. Hankkeen alustava kustannusarvio on 100.000 €.
Avustushakemukseen tarvitaan kirkkoneuvoston päätös. Asia viedään kirkkovaltuustolle
tiedoksi seuraavassa kokouksessa.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Enonkosken kirkon katon uusintaan haetaan Kirkkohallituksen
avustusta. Asia viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Käsittely:
Insinööri Markus Pehkonen selvitti Enonkosken ja Kerimäen kirkon kattojen korjaus
tarpeita ja vastasi kiinteistöpäällikön kanssa tarkentaviin kysymyksiin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Enonkosken kirkon katon uusintaan haetaan
Kirkkohallituksen avustusta. Asia viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

207. §
KERIMÄEN KIRKON VESIKATON KORJAUKSET/AVUSTUSHAKEMUS
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Kiinteistötarkastuksien yhteydessä tuli ilmi, että Kerimäen kirkon vesikaton jiireissä
sekä lumiesteiden kiinnitysten kohdilla on vuotokohtia. Puut ovat paikoin märkiä ja
osassa puita on kasvustoa.
Kirkkoneuvoston kokoukseen tulee insinööri Markus Pehkonen Isto Oy:sta
selostamaan Kerimäen kirkon vesikaton korjauksia.

Savonlinnan seurakunta hakee Kerimäen kirkon vesikaton korjauksiin
Kirkkohallituksen avustusta. Avustushakemus tulee lähettää vuoden loppuun
mennessä Kirkkohallitukselle. Hankkeen alustava kustannusarvio 140.000 €.
Avustushakemukseen tarvitaan kirkkoneuvoston päätös. Asia viedään kirkkovaltuustolle
tiedoksi seuraavassa kokouksessa.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Kerimäen kirkon vesikaton korjauksiin haetaan
Kirkkohallituksen avustusta.
Asia viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Kerimäen kirkon vesikaton korjauksiin
haetaan Kirkkohallituksen avustusta.
Asia viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

208. §
VUOKRANKOROTUKSET VUODELLE 2018 – esityslistan liite 9
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Seurakunnan vuokra-asuntojen korotettiin edellisen kerran 1.4.2016 2,5 %.
Seurakunnan vuokra-asunnoille on päätettävä uudet vuokrahinnat, jotka tulevat voimaan
1.4.2018. Vuokria korotetaan 2 % johtuen kiinteistöjen ylläpitokustannusten noususta.
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Vesimaksut kerätään ennakkona 22,00 euroa/kk/hlö ja tasataan käytön mukaan kerran
vuodessa. Kiinteistöosakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä veloitetaan vesimaksu
osakeyhtiön päätöksen mukaisesti.
Seurakunnalla on vuokra-asuntoja;
Väinönkadulla 3 kpl, Säämingin seurakuntatalolla 10 kpl, Pihlajaniemen
seurakuntatalolla 1 kpl, As Oy Savonniemi 1 kpl, Possentornit Oy 1 kpl, As Oy
Savonlinnan Viherpossu 1 kpl, As Oy Kuutinkulma 1 kpl, Orasaaressa 2 kpl,
Vuoriniemessä 1 kpl, Enonkoskella 1 kpl.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää että, vuokria korotetaan 2 % kaudella 1.3.2018 - 1.3.2019
Vesimaksu määritellään niissä seurakunnan kohteissa, joissa on vesimittari, todellisen
käytön mukaan. Vesimaksut kerätään ennakkona 22,00 euroa/kk/hlö ja tasataan käytön
mukaan vuosittain. Kiinteistöosakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä veloitetaan
vesimaksu osakeyhtiön päätöksen mukaisesti.
Päätös:

Vs. talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

209. §
KERIMÄEN KIRKON SISÄMAALAUS
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044-7768024
Kerimäen kappelineuvosto on kokouksessaan 13.11.2017 §:n 63 kohdalla keskustellut
Kerimäen kirkon sisämaalauksen tarpeesta ja päättänyt esittää aloitteenaan
(Kappelineuvoston ohjesääntö § 12, 3 ja 8), että Kerimäen kirkon (iso kirkko)
sisämaalaus- ja korjaus otetaan seurakunnan investointisuunnitelmaan ja toteutetaan
seuraavien 5-10 vuoden aikana ennen vuotta 2028 (Kerimäen kirkko 180 vuotta).
Korjausta suunniteltaessa on huomioitava myös kirkon toimintaan ja turvallisuuteen
liittyvien asioiden korjaus- ja uusimistarpeiden selvittäminen (äänentoisto, kirkon
hälytys- ja sammutusjärjestelmät). Kappelineuvosto ei katso järkeväksi
”paikkamaalauksia” eikä tilapäistä korjaamista vaan kokonaisvaltaisen ja hyvin
suunnitellun maalaus- ja korjaushankkeen toteuttamisen.
vs. talousjohtajan esitys:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
Seurakunnan kiinteistöstrategian päivittämisen yhteydessä v. 2018 käydään läpi
kaikki tiedossa olevat investointitarpeet/-kohteet ja niiden aikataulutus vuoteen 2022
saakka. Myös Kerimäen kirkon sisämaalauksen aikataulutus käydään tässä yhteydessä
läpi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi ja päätti jatkotoimenpiteistä
vs. talousjohtajan esityksen mukaan.

210. §
KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULUT
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 23.1.2018.
Muut aikataulut tuodaan kirkkovaltuuston kokoukseen 19.12.2017.
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211. §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

212. §
ILMOITUSASIAT
- Tuomiokapituli on myöntänyt Sari Vauhkoselle anotun sivutoimiluvan
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 6/2017 – esityslistan liite 10
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 6/2017 – esityslistan liite 11
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 4/2017 – esityslistan liite 12
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 7/2017 – esityslistan liite 13
- Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 4/2017 – esityslistan liite 14

213. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

214. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55.
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