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203. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

204. §
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 18. päivänä joulukuuta 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.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

205. §
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.

206. §
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
Touko Ahokas ja Tapani Hannonen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa keskiviikkona 2. tammikuuta 2019.
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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 3.1. – 17.1.2019. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle perjantaina 28. joulukuuta 2018.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Touko Ahokas ja Tapani
Hannonen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 3.1. – 17.1.2019.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
perjantaina 28. joulukuuta 2018.

207. §
SAIRAALAPASTORIN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS – esityslistan liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Satu Valkonen anoo tuomiokapitulilta sivutoimilupaa työnohjauksen antamiseen
kirkon ulkopuoliselle taholle sekä psykoterapiatyöhön yhteensä enintään 5 tuntia
viikossa.
Puheenjohtajan esitys:
Sivutoimilupaa ei myönnetä työnohjaukseen ulkopuolisille, koska työnohjaus on
osa hänen omaa työtään ja siten katsottavissa ns. kilpailevaksi toiminnaksi. Terapiatyö
hyväksytään siltä osin, että hän voi saattaa opintonsa loppuun koulutuspotilaita vastaan
ottamalla.
Kun hän valmistuu, voidaan terapiatyön osuus arvioida uudelleen.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

208. §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KJ 8:2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä
kokouksessa valita keskuudestaan puheenjohtaja. Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei
kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin toimikaudelle 2019 – 2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin toimikaudelle 2019 – 2020.
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209. §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KJ 8:2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä
kokouksessa valita keskuudestaan varapuheenjohtaja.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto yksimielisesti vaalista toisin päätä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle
2019 -2020.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy johtamaan puhetta sen
jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaan vaalin toimikaudelle 2019 – 2020.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy
johtamaan puhetta sen jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.

210 §.
VAALILAUTAKUNTA SUHTEELLISTEN VAALIEN TOIMITTAMISTA VARTEN
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 -7768016
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18. § mukaan: ”Ensimmäisessä kokouksessaan
valtuusto asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos
lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa
vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.”
Tasa-arvon toteutumisen kannalta yhden jäsenen on oltava toista sukupuolta.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Kirkkovaltuusto suorittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan kolmen varsinaisen
jäsenen valinnan ja heidän varajäsentensä valinnan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan kolmen varsinaisen jäsenen
valinnan ja heidän varajäsentensä valinnan.
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211. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KL 10:2,2-3 §:n mukaan kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.
Kirkkoneuvostoonkuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajajana kun kirkkoherra on estynyt tai esteellinen;
sekä muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä
varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös
määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun
kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi
2019 - 2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2019 - 2020.

212. §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KL 10:2 kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.
Kirkkolain (KL 25:10a) mukaan kirkollisen toimielimen jäsenistä 40 % tulee olla eri sukupuolta.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Vaali toimitetaan enemmistövaalina.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2019 -2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2019 -2020.

213. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
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Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen
vaalin toimikaudeksi 2019 - 2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin
toimikaudeksi 2019 – 2020.

214. §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi
2019 - 2020.
Päätös:

Kirkkoneuvoston esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi 2019 - 2020.

215. §
ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2022
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 - 2022.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten
ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi
2019 - 2022.

216. §
KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2022
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
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muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua
kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 - 2022.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kerimäen
kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän
henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 - 2022.

217. §
PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2022
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua
kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 - 2022.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2019 - 2022.

218. §
RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2022
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua
kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 - 2022.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2019 - 2022.
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219. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN
JA MUIDEN JÄSENTEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA
VUOSIKSI 2019 – 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta,
johon kuuluu neljä seurakunnan ja kaksi Savonlinnan kaupungin edustajaa sekä muiden
sopimuskuntien edustaja.
Neuvottelukeskuksen johtokunnan johtosäännön 3 §:n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan alaan perehtyneistä henkilöistä
puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kolmen muun jäsenen vaalin sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kolmen muun jäsenen vaalin sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin.

220. §
SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN
JÄSENEN VAALI SEKÄ HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTENSÄ VAALI
TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2022
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikautensa ensimmäisen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kaksi
muuta henkilöä, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan tulee olla
seurakunnan viranhaltija. Puheenjohtaja toimii sairaalapastorin lähiesimiehenä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa
1) sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kahden (2) muun jäsenen vaalin
3) johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaalin
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa
1) sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kahden (2) muun jäsenen vaalin
3) johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen henkilökohtaisen
varajäsenen vaalin
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221. §
KIRKKOMUUSIKKO/NUORISOTYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN
TÄYTTÄMINEN – esityslistan liitteenä 2 ja 3 hakemukset
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Kaksivuotinen, määräaikainen virka on ollut haettavana 14.12. klo 13 mennessä.
Hakemuksensa jättivät muusikko Sami Alanko Espoosta ja musiikin maisteri
Pia Rask Savonlinnasta. Viran toimipaikka on Savonrannan kirkkopiiri ja
tarvittaessa muut seurakunnan alueet.
Työryhmä, johon kuuluivat Sammeli Juntunen, Juha Hakala, Minna Raassina, Henrik
Koponen, Anne Käyhkö ja Tuula Rasimus, haastattelee hakijat 20.12.18. Ryhmään oli
valittu lisäksi Arja Saarikoski, mutta hän on haastattelun ajankohtana matkoilla.
Haastattelutyöryhmä tuo esityksensä kokoukseen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto täyttää kaksivuotisen, määräaikaisen kirkkomuusikko/nuorisotyönohjaajan viran 1.2.19 alkaen. Viran palkkaus 502 mukaan. Viran täytössä noudatetaan
6 kk koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus. Esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kokoukseen.
Käsittely:
Haastateltavana oli ainoastaan Pia Rask. Alako oli ilmoittanut, ettei pääse haastatteluun.
Työryhmä oli todennut, ettei haastattelu ja siinä annettujen tehtävien suorittaminen
onnistu verkkoyhteyden kautta. Viran täytön aikataulun vuoksi uutta haastatteluajankohtaa ei voitu järjestää.
Puheenjohtaja luki haastattelutyöryhmän kokouksen muistion.
Työryhmä esittää yksimielisesti Pia Raskia valittavaksi haettavana olleeseen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Perusteluinaan he toteavat, että Raskilla on työssä vaadittavat
musiikilliset taidot ja edellytykset tehdä myös virkasuhteeseen kuuluvat lapsivarhaisnuoriso- ja nuorisotyön tehtävät.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi kaksivuotiseen, määräaikaiseen kirkkomuusikko/nuorisotyönohjaajan virkaan 1.2.2019 alkaen Pia Raskin.
Viran palkkaus on 502 mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk
koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote ja
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

222.§
VUOKRANKOROTUKSET JA KÄYTTÖMAKSUT VUODELLE 2019 – esityslistan liite 4
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 5406283
Seurakunnan vuokra-asuntojen korotettiin edellisen kerran 1.4.2018 2 %.
Vuokraustoiminta on ollut onnistunutta ja tämän ansiosta asuntojen vuokrataso voidaan
pitää maltillisena asumiseen kohdistuvista yleisistä, nousevista kustannuksista
huolimatta.
Vesimaksut kerätään ennakkona 22,00 euroa/kk/hlö ja tasataan käytön mukaan kerran
vuodessa. Kiinteistöosakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä veloitetaan vesimaksu
osakeyhtiön päätöksen mukaisesti.
Autotallivuokra 42,00 €/kuukausi
Autopaikkamaksu 20,00 €/vuosi
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Sauna 12,00 €/kuukausi
Pyykkikone 1 €/kerta
Seurakunnalla on tällä hetkellä vuokra-asuntoja;
Väinönkadulla 3 kpl, Säämingin seurakuntatalolla 10 kpl, As Oy Savonniemi 1 kpl,
As Oy Savonlinnan Viherpossu 1 kpl, As Oy Kuutinkulma 1 kpl, Orasaaressa 2 kpl,
Vuoriniemessä 1 kpl, Enonkoskella 1 kpl.
Vt. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, ettei vuokria koroteta kaudella 1.3.2019 - 1.3.2020. 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.
Autotallivuokra 42,00 €/kuukausi
Autopaikkamaksu 20,00 €/vuosi
Sauna 12,00 €/kuukausi (ns. lenkkisauna ilmainen)
Pyykkikone 1 €/kerta
Päätös:

Vuokria ei koroteta kaudella 1.3.2019 – 1.3.2020. Vesimaksut ja
muut käyttömaksut hyväksyttiin vt. talousjohtajan esityksen mukaan.

223. §
VEIKKO SEPPÄSEN TESTAMENTIN MOITE
Savonlinnan seurakunta on saanut Veikko Seppäsen testamentin moitetta koskevan
haastehakemuksen 11.12.2018.
Vt. talousjohtaja:
Esitys annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Vt. talousjohtaja esitti, että vastaukselle anotaan määräajan pidennystä ja asia
käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Päätös:

Vt. talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

224. §
SELVITYSPYYNTÖ KIRKKORINTEEN VUOKRAAMISESTA RANTASALMEN KUNNAN
VUOROPÄIVÄKOTI TARPEESEEN – esityslistan liite 5
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen puh.050-5406283
Kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 184;
Rantasalmen kunta pyytää Savonlinnan seurakuntaa selvittämään Rantasalmen
Kappeliseurakunnan seurakuntatalon tilojen vuokraamisen mahdollisuutta kunnan
vuoropäiväkotitarpeeseen.
Rantasalmen Vuoropäiväkoti Käenkello tarvitsee pikaiset väistötilat sisäilmaongelman
takia. Käenkellossa on kaksi lapsiryhmää; Vekkulat 3-5 v ja Taaperot alle 3 v.
Vekkuloissa on 21 lasta ja Taaperoissa 13 lasta. Kunta pyrkii parhaillaan kartoittamaan
väistötiloja sekä kunnan omien kiinteistöjen että muiden mahdollisten tilojen osalta.
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Tilatarve on seuraava:
- kaksi ryhmäkokoihin sopivaa leikkitilaa
- kaksi nukkumatilaa, molemmille ryhmille omat
- sosiaaliset tilat henkilökunnalle ja lapsille
- ruokailutila ja jakelukeittiö
- eteistila, jossa lasten vaatesäilytys ja kuivaus
- jos mahdollista, niin myös pienryhmätiloja
- kaappitilaa säilytystä varten
Pääsääntöisesti seurakunta suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön kunnan ja seurakunnan
välillä.
Vt. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa perusteluineen Rantasalmen kappelineuvostolta
saapuneeseen selvityspyyntöön tilojen osalta Rantasalmen kunnan vuoropäiväkoti
tarpeeseen.
Juho Tiainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kävi lyhyen keskustelun asian tiimoilta ja sopi, että lausunto
annetaan kokouksessa 27.12.2018. Siihen saadaan kappelineuvoston lausunto mukaan.

Päätös:
Kirkkoneuvosto pyytää Rantasalmen kappelineuvostolta lausunnon perusteluineen
Rantasalmen kunnalta saapuneeseen selvityspyyntöön kappeliseurakunnan
seurakuntatalon vuokraamiseen kunnan vuoropäiväkotitarpeeseen.
Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 10.12.2018 § 73;
Rantasalmen kappeliseurakunnalla on kaksi toimitilaa: kirkko ja seura-kuntatalo
Kirkkorinne. Muita ei ole, sillä saaressa sijaitseva entinen leirikeskus Kaarnetsaari on
vuokrattu ulkopuolisille. Savonlinnan seura-kunnan kiinteistöstrategiassa seurakuntatalo
kuuluu säilytettäviin kiinteistöihin.
Kirkkorinteen tilat ovat tiiviissä käytössä. Siellä toimii 12 säännöllisesti kokoontuvaa
ryhmää tai piiriä, lisäksi sururyhmä joka lokakuu. Keväällä käynnistyy kaksi uutta
säännöllistä kokoontumista: raamattupiiri ja päihde-mielenterveyskuntoutujien ryhmä.
Vuoden 2019 puolella ryhmiä on yhteensä 14.
Ulkopuolisista suurimpina kokoontuvat viikoittain Eläkeliiton ja Eläkkeensaajien kerhot
( papit ja kanttorit vierailevat niissä ), myös AA-kerho on joka viikko. Lisäksi
sotainvalidit ja ortodoksit lainaavat tiloja satunnaisesti. Vakiintuneen käytännön
mukaisesti veteraani- ja eläkeläis-järjestöt sekä kristilliset järjestöt voivat kokoontua
Savonlinnan seura-kunnan tiloissa ilman korvausta. Tämä on luonteva osa yhteistyötä
alueella toimivien yhteisöjen kanssa.
Lapsityössä seurakunnan perhekerhon suosio on kasvussa. Kerhossa käy keskiviikkoisin
noin 20 - 30 vanhempaa ja lasta.
Talossa toimii maanantaisin myös päiväkerho yhdessä kunnan kanssa. Nämä ovat
Rantasalmella ainoita paikkoja, joissa pienet lapset saavat kristillistä kasvatusta.
Päiväkoteihin ei enää päästä pitämään lasten hartauksia, koska Rantasalmen kunta
soveltaa varhaiskasvatuslakia tiukasti. Kirkkorinteellä on myös nuoriso-ohjaajan vetämää
partio-toimintaa ja nuorisoiltoja.
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Seurakuntatalo toimii pääasiallisena siunaus- ja muistotilaisuuspaikkana. Rantasalmella
on vuosittain noin 75 - 90 hautaan siunaamista. Valtaosa niistä (noin 85 prosenttia)
järjestetään Kirkkorinteellä.
Loput siunauksista tapahtuvat kirkossa tai hautausmaalla. Myös muistotilaisuudet ovat
enimmäkseen seurakuntatalolla. Kahvioon mahtuu 56 henkeä ja kappeli-saliin 126. Sali,
kahvio ja keittiö ovat yhteydessä toisiinsa, joten ne on varattava yhtä aikaa tilaisuuksiin.
Lisäksi seurakuntatalolla järjestetään seuroja, hartaushetkiä, tapahtumia, leiripäiviä ja
erilaisia juhlia läpi vuoden; myös perhejuhlia.
Säännöllisessä viikkotoiminnassa on mukana reilut parisataa eri-ikäistä rantasalmelaista.
Kun tähän lasketaan mukaan hautajaisvieraat, diakoniavastaanotolla kävijät, pappien ja
seurakuntamestarin luo tulijat niin jopa 300 - 400 henkilöä vierailee Kirkkorinteellä joka
viikko.
Varsinkin ikääntyneet toivovat lisää tilaisuuksia seurakuntatalolle, koska monen on
hankala kiivetä jyrkkää, talvella liukasta, kirkonmäkeä huonoine jalkoineen.
Kahdeksan työntekijän työhuoneet sijaitsevat seurakuntatalolla. Pappien ja
seurakuntamestarin luona käy ihmisiä sopimassa hautajaisista, suru-, vihki- ja
kastekeskusteluissa, hakemassa kriisiapua sekä muissa asioissa. Tämä vaatii rauhoitettua
tilaa. Toimituksia on vuosittain 110 - 125. Suurin osa toimituskeskusteluista käydään
juuri Kirkkorinteellä. Nykyisin monet omaisista asuvat muualla kuin Rantasalmella.
Diakonissan vastaanotto on avoinna päivittäin. Muutkin työntekijät käyttävät työtilojaan.
Rantasalmen kappelineuvoston kokoukset ja henkilöstön palaverit pidetään
seurakuntatalolla.
Rantasalmen seurakuntatalon entisessä virastossa on kolme työhuonetta, aulatila ja pieni
yläarkisto, jonka käytävälle sijoittuu kanttorin ”soppi”. Toisella käytävällä on kaksi
työhuonetta, pieni sakasti ja wc-tilat.
aikaan. Piispa Voitto Huotari siunasi Kirkkorinteen tilat uudelleen 1990 -luvulla
remontin jälkeen. Kappelisali on pyhä tila. Salin yhteydessä on kahvio ja keittiö.
Talon monitoimitila on varattu seurakunnan lapsityölle. Kyseisen leikkihuoneen vieressä
on wc ja pieni kahden hengen työhuone. Alakerrassa on hautausmaan
kausityöntekijöiden taukohuone, sosiaalitilat, iso ala-arkisto ja varastotilaa.
Arkistoholveissa säilytetään seurakunnan vanhaa arkistoa.
Työturvallisuuslain mukaan seurakuntamestarilla ja 15 hautausmaan kausityöntekijällä
täytyy olla käytössään toimivat sosiaali- ja suihkutilat. Tämä mahdollisuus on vain
seurakuntatalolla, ei kirkossa.
Jokaisella Savonlinnan seurakunnan kappeliseurakunnalla on oma seura-kuntatalo (
Kerimäki, Punkaharju, Enonkoski, Rantasalmi ), samoin Savonrannan kirkkopiirillä.
Savonlinnan keskustan tuomiokirkkoseura-kunnalla on kuusi seurakuntataloa, joista yksi
eli Pihlajaniemi on vuokrattu kaupungille.
Rantasalmen kunta on tiedustellut Savonlinnan kirkkoneuvostolta mahdollisuutta
vuokrata Kirkkorinne sisäilmaongelmista kärsivän vuoropäiväkoti Käenkellon
väistötiloiksi. Lapset ovat ympärivuoro-kautisesti hoidossa. Käenkellossa on 34 lasta
kahdessa ryhmässä (Taaperot alle 3 v 13 lasta ja Vekkulat 3-5 v 21 lasta) ja
kymmenkunta työntekijää. Päiväkoti on toiminut rivitalossa, mutta muuttamassa väistötiloihin entiseen luontokeskus Oskariin.
Savonlinnan kirkkoneuvosto pyysi 27.11.2018 kokouksessaan Rantasalmen
kappelineuvostolta lausuntoa vuokrauspyynnöstä.
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Kunta haluaisi Kirkkorinteeltä vuoropäiväkodille kaksi ryhmäkokoihin sopivaa
leikkitilaa, kaksi nukkumatilaa (molemmille ryhmille omansa), sosiaaliset tilat
henkilökunnalle ja lapsille, ruokailutilan ja jakelukeittiön, eteistilan, jossa olisi lasten
vaatesäilytys ja kuivaus. Lisäksi myös pienryhmätiloja, mikäli mahdollista. Myös
kaappitilaa tarvittaisiin säilytystä varten
Esitys:
Rantasalmen kappelineuvosto keskusteli asiasta perusteellisesti. Neuvosto kävi huone
huoneelta läpi seurakuntatalo Kirkkorinteen tilamahdollisuuksia.
Työhuoneita on viisi (kappalainen, seurakuntamestari, seurakuntapastori, nuorisoohjaaja, diakonissa), lisäksi yläarkiston käytäväsoppi
(kanttori) ja yhteinen pieni huone vahtimestarille ja lapsityöntekijälle
(monitoimitilan vieressä). Kyseinen monitoimitila on seurakunnan lapsityön
leikkihuoneena ja pienryhmien käytössä.
Diakonissan vastaanotolle on oma sisäänkäynti asioinnin arkaluonteisuuden vuoksi.
Keittiötä, kahviota ja kappelisalia käytetään yhtä aikaa esim. hautajaisissa, myös
pikkuruista sakastia tarvitaan niiden aikana.
Tarkastelussa kävi ilmi, että Kirkkorinteeltä ei löytyisi riittävästi tiloja kahden
päiväkotiryhmän nukkumatiloiksi, kahden ryhmän leikkitilaksi, vaatetilaksi ja
kuivatustilaksi, vaikka seurakunnan oma toiminta siirrettäisiin kokonaan pois talosta.
Lisäksi sosiaalitiloja joutuisi remontoimaan, esim. wc-pytyt vaihtamaan pienille
sopiviksi, mikä aiheuttaisi kustannuksia.
Seurakuntatalo pitäisi tyhjentää seurakunnan tavaroista ja toiminnoista arkistoineen
päivineen. Ei ole korvaavia tiloja, mihin muuttaa.
Kirkossa ei ole lakisääteisiä sosiaalitiloja seurakuntamestarille ja hautausmaan
kausityöntekijöille. Lisäksi se on talvella viileä (17 astetta); lämpötilan nosto parilla
asteella vaatisi tuhansia lisä euroja lämmityskuluihin kuussa. Esim. toimituskeskusteluja
ei voisi käydä kylmässä, eikä työntekijöille olisi riittävästi huoneita.
Kirkossa ei olisi myöskään sopivaa leikkitilaa evakkoon joutuvalle seurakunnan omalle
lapsityölle.
Päiväkoteihin ei enää pääse antamaan kristillistä kasvatusta. Seurakunnan ydintehtäviä
on kertoa Jeesuksesta myös perheen pienimmille, perhekerhossa ja päiväkerhossa.
Mikään muu taho ei julista heille evankeliumia.
Seurakuntatalon kappelia, keittiötä ja kahviota siunaus- ja muisto-tilaisuuspaikkana ei
voisi käyttää, mikäli päiväkotilapsia olisi talossa hoidossa. Kirkossa sijaitsevalla torilla
pystyy kahvittelemaan 60 - 90 henkeä, mutta kirkossa ei voi laittaa ruokaa.
Vastaavasti seurakuntatalolle mahtuu tilaisuuksiin 182 henkeä ja ruuanlaitto onnistuu.
Maaseutuoloissa on jopa sadan hengen ruokahautajaisia.
Kirkkorinne on rakas ja tärkeä paikka kaikenikäisille rantasalmelaisille.
Monet ikääntyneistä seurakuntalaisista ovat maksaneet kirkollisveroa 40 - 70 vuotta ja
osallistuneet seurakuntatalon rakentamis- ja remontointikustannuksiin, osa myös
talkoilla. Seurakunnan toiminnassa otetaan tasapuolisesti huomioon kaikki ikäryhmät.
Rantasalmen kappeliseurakunta haluaa jatkossakin tehdä hyvää yhteistyötä Rantasalmen
kunnan kanssa monin tavoin, myös lasten ja nuorten parissa, kuten tähänkin asti.
Kappelineuvoston mielestä seurakunnan kristillisen toiminnan jatkuvuuden ja
seurakuntatalon huonepulan vuoksi Kirkkorinne ei kuitenkaan sovellu
vuoropäivähoitokodin väistötilaksi.
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Kirkkorinteen piirustukset (liite nro 1).
Taulukko, missä tarkastellaan päiväkotimahdollisuutta, mikäli seurakunnan toiminta
vietäisiin kokonaan pois Kirkkorinteen tiloista. (liite nro 2)
Kari Lappalainen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon
( hallintolain 28. pykälä ).
Päätös:
Perusteellisen keskustelun jälkeen Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto
päätti antaa lausuntona, että seurakuntatalo Kirkkorinteen tiloja ei voida tarjota
Rantasalmen kunnalle sen toivomiin tarpeisiin.
Perustelut päätökselle ovat seuraavat:
- Seurakunnan omasta toiminnasta johtuen seurakuntatalo Kirkkorinteen tilojen
käyttöaste on niin korkea, että se ei mahdollista kunnan ympärivuorokautista
vuoropäivähoitokotitoimintaa.
- Seurakuntatalo Kirkkorinteen tilat eivät ole riittävät, eivätkä soveltuvat, kunnan
ympärivuorokautiseen päiväkotitoimintaan.
- Seurakunnan omaa toimintaa ei voida siirtää väistötiloihin.
Rantasalmen kappeliseurakunta toivoo sydämen pohjasta, että sisäilma-ongelmista
kärsiville lapsille ja työntekijöille löytyy terveellinen toimi-tila muualta.
Vt. talousjohtajan esitys:
Savonlinnan kirkkoneuvosto päättää, ettei voi tarjota Rantasalmen seurakuntatalon
(Kirkkorinne) tiloja vuokralle Rantasalmen kunnalle vuoropäiväkotitarpeeseen.
Perusteluna omasta toiminnasta johtuva tilojen käyttötarve sekä tilojen riittämättömyys ja
soveltumattomuus vuoropäiväkotitarpeeseen.
Päätös:

Vt. talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

225. §
MUUT ASIAT
Outi Kurttila esitti, että kirkkoihin hankittaisiin ns. sydäniskureita.
226. §
ILMOITUSASIAT
- Uuden kirkkoneuvoston ensimmäinen kokous on keskiviikkona 30.1.19 klo 18
- kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelo sivu 7/2018 – esityslistan liite 6
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 8/2018 – esityslistan liite 7
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 4/2018 – esityslistan liite 8
227. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.
228. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja kiitti kirkkoneuvoston jäseniä kuluneesta toimikaudesta
ja päätti kokouksen kello 17.10.
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