SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
2/2018
Kokous 27.2.2018

Aika
Tiistai 27.2.2018 klo 18.00 – 19.10
Paikka
Seurakuntakeskus, kokoushuone
Osallistujat
Jäsenet
(x)
Juntunen Sammeli
(x)
Immonen Merja
(x)
Ahokas Touko
(x)
Hannonen Tapani
(x)
Härmälä Irja
(x)
Konsti Martti
(x)
Kupiainen Arvo
(x)
Käyhkö Anne
(x)
Loikkanen Olli
(x)
Kokko Sampsa
(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
(-)
Loikkanen Toivo
(x)
Vihavainen Susanna
(-)
Parkkinen Jaakko
(x)
Puustinen Seija
(x)
Rissanen Sanni

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen Outi Kurttilalle (lomamatka)
jäsen
jäsen
varajäsen Aune Maliselle (sairaana)
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
vs. talousjohtaja
tiedottaja
Enonkosken kappeliseurakunnan kappalainen
Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
vs. Rantasalmen kappelisrk:n kappalainen
Savonrannan kirkkopiirin kappalainen
pöytäkirjanpitäjä
seurakuntapastori

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 26-34, 36-44

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 35

Seija Puustinen
sihteeri
§ 26-32, 34-44

Heli Muhonen
sihteeri
§ 33

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____ 2018

Martti Konsti
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Arvo Kupiainen

Kirkkoherranvirasto 6. – 20.3.2018

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

26. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

27. §
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 12. päivänä helmikuuta 2018.
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.
Kirkkoneuvosto toteaa, että seurakuntapastori Sanni Rissasella on läsnäolo-oikeus
kokouksessa. Tämä kuuluu osana hänen pastoraalikoulutukseensa.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkoneuvosto totesi Sanni Rissasen läsnäolon kokouksessa.

28. §
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: 41. § Anomus Kerimäen kirkon tilavuokrista

29. §
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
Martti Konsti ja Arvo Kupiainen.

Tark. ______ / ______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 5. maaliskuuta 2018.
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 6.3. – 20.3.2018. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 28. helmikuuta 2018.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Konsti ja Arvo Kupiainen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 6.3. – 20.3.2018.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 28. helmikuuta 2018.

30. §
SAVONRANNAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON VARAJÄSENEN VAALI
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Savonrannan kirkkopiirin piirineuvosto on ilmoittanut, että piirineuvoston varsinaisen
jäsenen Arto Sairasen henkilökohtainen varajäsen Martti Pursiainen on menehtynyt.
Kirkkopiirin johtosäännön mukaan Savonrannan kirkkopiirissä on piirineuvosto, jonka
kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Piirineuvostoon kuuluu kirkkopiirin seurakuntapastori ja kuusi varsinaista jäsentä sekä henkilökohtiaset varajäsenet.
Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kirkkopiirin alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaaleissa.
Piirineuvosto on kokouksessaan 22.1. tehnyt esityksen, että kirkkoneuvosto valitsee Arto
Sairasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tarmo Heikkilän kirkkopiirin piirineuvostoon.
Piirineuvoston toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto suorittaa Savonrannan kirkkopiirin piirineuvoston jäsen Arto Sairasen
henkilökohtaisen varajäsenen vaalin. Varajäsenen toimikausi kestää vuoden 2018
loppuun.
Käsittely:

Anne Käyhkö esitti varajäseneksi valittavaksi Tarmo Heikkilää.
Muita esityksiä ei tullut. Puheenjohtaja tiedusteli haluaako joku
vaalista umpilippuäänestyksen. Todettiin, että valinta on yksimielinen
ilman äänestystä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä
Arto Sairasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tarmo Heikkilän
Savonrannan kirkkopiirin piirineuvostoon vuoden 2018 loppuun.

Tark. ______ / ______

31. §
TALOUSJOHTAJAN VIRKAVAPAUSANOMUS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Talousjohtaja Kari Virtanen on sähköpostitse 2.2.2018 hakenut virkavapaalleen
jatkoa 6 kuukautta eli ajalle 1.3. – 31.8.2018.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää talousjohtaja Kari Virtaselle palkatonta virkavapautta
ajalle 1.3. – 31.8.2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi talousjohtaja Kari Virtaselle palkatonta
virkavapautta ajalle 1.3. – 31.8.2018.

32. §
TALOUSJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITO 1.3. – 31.8.2018
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Talousjohtaja Kari Virtanen on anonut virkavapaalleen jatkoa ajalle 1.3. - 31.8.2018.
Jos kirkkoneuvosto myöntää virkavapaan anomuksen mukaisesti, tehtävien hoidosta
virkavapaan ajalla tulee tehdä päätös.
Talousjohtajan virkavapaan 1.9.2017 - 28.2.2018 ajaksi kirkkoneuvosto on 9.5.2017
kokouksessaan päättänyt palkata Heli Muhosen talousjohtajan sijaiseksi. Palkkaus
samoin ehdoin kuin vakituisella talousjohtajalla.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää palkata talousjohtajan sijaiseksi edelleen Heli Muhosen ajalle
1.3. – 31.8.2018. Palkkaus on samoin ehdoin kuin vakituisella talousjohtajalla.
Heli Muhonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palkata talousjohtajan sijaiseksi edelleen
Heli Muhosen ajalle 1.3. – 31.8.2018. Palkkaus on samoin ehdoin
kuin vakituiselle talousjohtajalla.

33. §
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO 1.3. – 31.8.2018
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Talousjohtaja Kari Virtanen on anonut virkavapaalleen jatkoa ajalle 1.3. - 31.8.2018.
Jos kirkkoneuvosto myöntää virkavapaan ja jos kirkkoneuvosto päättää,
että virkavapaan aikana henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen jatkaa talousjohtajan
viransijaisena tulee päätettäväksi henkilöstöpäällikön tehtävien hoidon
järjestelyt.
Virkavapaan 1.9.2017 - 28.2.2018 aikana tukipalveluiden johtosäännön 7. §:n mukaisista
henkilöstöpäällikön tehtävistä suntioiden ja vahtimestareiden esimiehen tehtävät
siirtyivät kiinteistöpäällikölle ja seurakuntamestareiden esimiehen tehtävät siirtyivät
ylipuutarhurille. Seurakuntamestareiden ja hautaustoimen työntekijöiden
työaikasuunnittelu ja –seuranta siirtyi työnjohtajalle.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:ssä on henkilöstöpäällikölle delegoitu
ratkaisuvalta säilyi ennallaan, palkanlaskija on osallistunut tiettyjen osa-alueiden
valmisteluun.

Tark. ______ / ______

Palkanlaskijalta siirtyi omaan tehtävään kuuluvia osa-alueita kassanhoitajalle
ja kassanhoitajalta siirtyi tehtäviä toimistosihteerille. Palkanlaskijalta siirtyi myös
kirkkovaltuuston sihteerin tehtävät kirkkoneuvoston sihteerille.
Jaetut tehtävät eivät kuulu työehtosopimuksen mukaisen työnkuvauksen piiriin, vaan
ovat määräaikaisesti vaativampia.
Tilapäinen muutos tehtävän vaativuudessa edellyttää, että muutos kestää yleensä
vähintään kuukauden ajan (KirVESTES 23 § 2 mom. soveltamisohje). Olennainen ja
tilapäinen tehtävän vaativoituminen voi johtua esimerkiksi hankkeista tai projekteista,
joiden johdosta tehtävän vastuu tai vuorovaikutuksen vaativuus lisääntyvät. Tällainen
muutos on otettava huomioon peruspalkassa.
Kirkkoneuvosto on 29.8.2017 kokouksessaan päättänyt että määräaikaisesti 1.9.2017 –
28.2.2018 maksetaan tehtävien tilapäisestä vaativoitumisesta 100 euroa/kk
kassanhoitaja Merja Heinonen-Kanaselle, palkanlaskija Merja Leväselle, toimistosihteeri
Irja Aurannolle, toimistosihteeri Seija Puustiselle ja työnjohtaja Olli Vilkolle.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että ajalla 1.3. – 31.8.2018 maksetaan tehtävien tilapäisen
vaativoitumisen vuoksi 100 euroa/kk kassanhoitaja Merja Heinonen-Kanaselle,
palkanlaskija Merja Leväselle, toimistosihteeri Irja Aurannolle, toimistosihteeri Seija
Puustiselle ja työnjohtaja Olli Vilkolle.
Seija Puustinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja Heli Muhonen toimi
kokouksen sihteerinä.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

34. §
KAUPPAKIRJOJEN YM. SOPIMUSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksellä 29.8.2017 seurakunnan
puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa talousjohtaja Kari Virtasen
virkavapauden aikana 1.9.2017 – 28.2.2018, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä,
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Merja Immonen ja vs. talousjohtaja Heli Muhonen, kaksi yhdessä.
Talousjohtaja Kari Virtanen on anonut jatkoa virkavapaalleen 1.3. – 31.8.2018.
Hänen sijaisenaan jatkaa Heli Muhonen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Savonlinnan seurakunnan puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa ajalla 1.3. – 31.8.2018, ellei kirkkoneuvosto toisin
päätä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Merja Immonen ja vs. talousjohtaja Heli Muhonen, kaksi yhdessä
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Savonlinnan seurakunnan puolesta
tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa ajalla 1.3. –
31.8.2018, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, kirkkoneuvoston
puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Merja Immonen ja vs. talousjohtaja Heli Muhonen,
kaksi yhdessä.

Tark. ______ / ______

35. §
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 yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, työantajan edustajana toimii lisäksi kirkkoherra ja tarpeen mukaan kirkkoneuvoston määräämä muu esimiesasemassa oleva
henkilö.
Kirkkoneuvoston päätöksellä työnantajan kolmas edustaja on ollut talousjohtaja ja
hänen oltuaan virkavapaalla 28.2.2018 saakka ja työsuojelupäällikön toimiessa hänen
sijaisenaan, työnantajan kolmanneksi edustajaksi on nimetty kiinteistöpäällikkö
Sylvi Mononen 28.2.2018 saakka.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää kolmanneksi työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan
kiinteistöpäällikkö Sylvi Monosen talousjohtaja Kari Virtasen virkavapauden ajaksi
1.3. - 31.8.2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi kolmanneksi työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan kiinteistöpäällikkö Sylvi Monosen talousjohtaja
Kari Virtasen virkavapauden ajaksi 1.3. – 31.8.2018.

36. §
JOHTAVAN LASTENOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Seurakunnalla oli keväällä 2017 haettavana 1.9.2017 vapautunut lapsityönohjaajan virka.
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 6, muuta kenelläkään hakijoista ei ollut
kelpoisuutta haettavaan virkaan.(kirkkolain 6 luvun 12 §:ssä todetaan yksiselitteisesti:
Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja tuolloin täyttää
kelpoisuusvaatimukset.)
Kirkkoneuvosto totesi, että lapsityönohjaajan viran täyttö raukeaa, koska kukaan
hakijoista ei tällä hetkellä täytä viran kelpoisuusehtoja.
Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista
tutkinnoista sisältää tiukat kelpoisuusehdot nimenomaan mm. lapsityönohjaajan
viranhaltijalta.
Hakuprosessin jälkeen todettiin, että koska lapsityönohjaajan viran kelpoisuudet
täyttäviä henkilöitä näyttää olevan vaikea saada, mietitään ko. viran lakkauttamista
ja perustetaan uusi virka, johon voimme itse määritellä kelpoisuusehdot.
Eri vaihtoehtoja on selvitelty. Virkanimikkeenä loogisin seurakuntamme
lähiesimiehiä ajatellen olisi johtava lastenohjaaja. Meillä on johtava kanttori,
johtava diakoni, johtava nuorisotyönohjaaja.
Johtava lastenohjaaja vastaa päiväkerhotyön, perhekerhotyön, iltapäiväkerhotyön ja
pyhäkoulutyön toiminnasta sekä kehittää ko. työaloja yhteistyössä muiden työntekijöiden
kanssa. Viran keskeisinä tehtävinä on lasten ja perheiden parissa tapahtuva kristillisen
kasvatuksen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen. Viranhaltijan esimiehenä toimii
kirkkoherra. Johtava lastenohjaaja on työalansa työntekijöiden esimies.

Tark. ______ / ______

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä verkostoitua sekä
hallinnollista osaamista.
Viran kelpoisuusehtona olisi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
sosionomi (AMK), opintojen tulee sisältää lapsityön, perhetyön tai varhaiskasvatuksen
opintoja. Eduksi katsotaan kokemus esimiestehtävistä.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen, peruspalkka 2.550,03 euroa/kk.
Lapsivaikutusten arviointi:
Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutusta, koska johtavan viranhaltijan virkanimikkeen
muutoksella ei ole vaikutusta toimintaan lasten kanssa. Lapsityö säilyy entisellään.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa johtavan lastenohjaajan
viran 1.8.2018 alkaen. Kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), opintojen tulee sisältää lapsityön, perhetyön tai
varhaiskasvatuksen opintoja. Viran palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa
johtavan lastenohjaajan viran 1.8.2018 alkaen. Kelpoisuusehtona on
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi
(AMK), opintojen tulee sisältää lapsityön, perhetyön tai varhaiskasvatuksen opintoja. Viran palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan.

37. §
LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024
Esityksenä on että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle perustettavaksi johtavan
lastenohjaajan viran. Tämä virka korvaisi aiemman lapsityönohjaajan viran.
Lapsivaikutusten arviointi:
Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutusta, koska vain johtavan viranhaltijan virkanimike
muuttuu ja toiminta lasten kanssa säilyy entisellään.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa lapsityönohjaajan viran
1.8.2018 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa
lapsityönohjaajan viran 1.8.2018 alkaen.

38. §
LÄHETYSSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Kirkkovaltuusto on perustanut 1.4.2018 alkaen lähetyssihteerin viran, jonka pääasiallisena työalueena ovat Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien alueet.
Virka on ollut haettavana 9.2.2018 kello 13 mennessä.
Määräaikaan mennessä kelpoisuuden täyttäviä hakijoita ilmoittautui 6 (+ yksi
hakija, jolla ei kelpoisuutta vakituiseen virkaan):

Tark. ______ / ______

Anni Aronen (sosionomi AMK kirkon nuoriso-ohjaaja, tutkintoon sisältyy
myös pätevyys lähetyssihteeriksi), Niilo Lahti (teologian tohtori), Riikka LautamoSeppälä (teologian maisteri), Mari Mutanen (teologian maisteri), Piia Ojanen
(teologian maisteri), Tiina Reijonen (diakoni lisäksi lähetyssihteerin tutkinto)
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.1. valinnut haastattelutyöryhmän:
Haastattelutyöryhmään nimettiin Tapani Hannonen, Toivo Loikkanen,
Henrik Koponen, Mikko Jantunen, Sakari Seppälä ja Heli Muhonen.
Haastattelut pidetään 20.2.18. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä.
Virkaan valittavan henkilön on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työn vastaanottamista.
Koeaika on 6 kk. Virka tulee ottaa vastaan 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.
Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukainen, peruspalkka 2.297,26 €.
Puheenjohtajan esitys:
Esitys annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Haastattelutyöryhmä haastatteli kaikki kuusi hakijaa, joilla on virkaan vaadittava
pätevyys. Työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään lähetyssihteerin virkaan valittavaksi
sosionomi (amk), nuorisotyönohjaaja, diakoni, lähetyssihteeri Anni Arosta.
Valinnan perusteluina on, että Arosella on virkaan vaadittava koulutus sekä useamman
vuoden kokemus viran tehtävistä sekä haastattelussa esille tulleet monipuoliset valmiudet
täytettävän viran tehtävien hoitamiseen.
Varalle työryhmä esittää diakoni-lähetyssihteeri Tiina Reijosta.
Kerimäen ja Punkaharjun kappelineuvostot ovat kummatkin lausunnoissaan esittäneet
myös Arosen valintaa.
Puheenjohtaja teki esityksensä haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi lähetyssihteerin virkaan yksimielisesti
sosionomi (amk), kirkon nuorisotyönohjaaja, diakoni ja lähetyssihteeri Anni Arosen. Valintaperusteet haastattelutyöryhmän esityksen
mukaiset. Viran täytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen
viran vastaanottoa. Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaan.
Virka täytetään 1.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Varalle valittiin Tiina Reijonen.

39. §
SEURAKUNTAVAALIT YHTENÄ ÄÄNESTYSALUEENA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Seurakuntavaalit toimitetaan 18.11.2018. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista
lauantaihin vaalilautakunnan myöhemmin määräämissä paikoissa 6. – 10.11.2018.
Varsinaisena vaalipäivänä seurakunnassa on yksi äänestyspaikka, jonka tulee olla
avoinna klo 11 - 20 välisen ajan.
Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen
äänioikeutettujen luettelo.

Tark. ______ / ______

Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä kirkkovaltuustossa ennen kuin
vaalilautakunta asetetaan.
Kirkkovaltuusto kirjasi talousarviota vahvistaessaan ettei jakoa äänestysalueisiin tehdä
ja kustannukset vaalibudjettiin on laskettu sen mukaisesti.
Puheenjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunnassa seurakuntavaalit toteutetaan yhtenä äänestysalueena.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että syksyn seurakuntavaalit
toteutetaan yhtenä äänestysalueena.

40. §
ESMO RY:N ANOMUS TUOMIOKIRKON KÄYTÖSTÄ – liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Etelä-Savon Musiikkiteatteri- ja Oopperayhdistys, ESMO ry on anonut Tuomiokirkkoa
käyttöönsä Pääsisäiskonserttia varten 2.4.2018 maksutta, vaikka konserttiin myydään
pääsylippuja hinnaltaan 15 euroa. Konsertissa esitetään pääsiäisajan musiikkia.
Esiintyjät ovat lupautuneet mukaan matkakorvauksia vastaan.
Konsertilla kerätään varoja ESMO ry:n toiminnan ylläpitämiseen. Yhdistyksen suurin
tuotanto Ilkka Kuusiston Aino Ackté –ooppera oli yleisömenestys, mutta siitä huolimatta
kaikkia kuluja ei saatu katettua. Konsertin järjestäminen ja sinne lippujen myynti lisäisi
mahdollisuutta saada yhdistyksen talous kuntoon.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää maksuvapautuksen ESMO ry:lle Tuomiokirkon tilavuokrasta
2.4.2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi maksuvapautuksen ESMO ry:lle Tuomiokirkon tilavuokrasta 2.4.2018 pidettävästä konsertista.

41. §
ANOMUS KERIMÄEN KIRKON TILAVUOKRISTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen ja kanttori sekä johtava kanttori ovat
lähettäneet kirkkoneuvostolle anomuksen, jossa he pyytävät, että Kerimäen kirkossa
pidettävät kaksi konserttia vapautetaan tilavuokrasta vaikka niihin myydään ohjelmia
tai lippuja.
Konsertit ovat pe 8.6. klo 19 Ystävän risti, Ilkka Vainio yhtyeineen, siihen ohjelma/
lippu 25 euroa ja su 19.8. Exit ja Pekka Simojoki, johon ohjelma/lippu 15 euroa.
Näiden kappeliseurakunnan ja esiintyjien yhteistyössä järjestämien konserttien
rahoitus perustuu ohjelmien tai lippujen myyntiin. Ne ovat osa kirkon 170 vuotta
juhlaan tai juhlavuoteen.
8.6. konsertin lipputuloista menee osa kappeliseurakunnan valitsemaan auttamiskohteeseen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Kerimäen kirkossa pidettäville konserteille 8.6. ja 19.8.
vapautuksen tilavuokrasta.

Tark. ______ / ______

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

42. §
ILMOITUSASIAT
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 1/2018 – esityslistan liite 1
- Enonkosken kappelineuvoston pöytäkirja 1/2018 – esityslistan liite 2
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 1/2018 – esityslistan liite 3
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 1/2018 – esityslistan liite 4
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 1/2018 – esityslistan liite 5
- Piispan kirje seurakuntavaaleista luottamushenkilöille – esityslistan liite 6
- Henkilöstöpäällikön viranhaltijapäätökset v 2017 – nähtävillä kokouksessa

43. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

44. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10.

Tark. ______ / ______

