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142. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

143. §
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 9. päivänä lokakuuta 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.

144. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä:
154. § IT-alueen johtosäännön tarkistus
155. § Luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot vaaleista
156. § Korvauksen maksaminen vaalilautakunnan sihteerille
157. § Lausunto Mikkelin sairaaloiden sairaalasielunhoidon
johtokunnan johtosäännön muutoksista
158. § Itsenäisyyspäivän puhuja ja seppeleenlaskija

145. §
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.
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Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat
Anne Käyhkö ja Olli Loikkanen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa torstaina 18. lokakuuta 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 23.10. – 6.11.2018. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 17. lokakuuta 2018.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Käyhkö ja Olli Loikkanen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 23.10. – 6.11.2018.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 17. lokakuuta 2018.

146. §
TALOUSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Talousjohtaja Kari Virtanen jäi virkavapaalle Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan
virasta 1.9.2017. Tuon ajan talousjohtajan viransijaisena on toiminut henkilöstöpäällikkö
Heli Muhonen. Virtasen anoma virkavapaus päättyy 28.2.2019, mutta Virtanen on
irtisanonut itsensä 5.10.2018 siirtyessään Lappeenrannan seurakunnan talousjohtajaksi.
Puheenjohtajan esitys:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Kari Virtasen
eron Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virasta 5.10.2018.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että vs. talousjohtaja Heli
Muhonen hoitaa 5.10.2018 alkaen talousjohtajan virkaa vt. talousjohtajana, kunnes
talousjohtajan virka täytetään.
Heli Muhonen poistui kokouksesta § 146 ja 147 käsittelyn ajaksi.
Päätös:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
Kari Virtasen eron Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virasta
5.10.2018.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että vs.
talousjohtaja Heli Muhonen hoitaa 5.10.2018 alkaen talousjohtajan
virkaa vt. talousjohtajana, kunnes talousjohtajan virka täytetään.
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147. §
TALOUSJOHTAJAN VALINTA – liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Seurakunnan henkilöstöstrategiassa on linjattu seuraavalla tavalla:
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. Myös pitempien sijaisuuksien kohdalla
kirkkoneuvosto päättää onko tarvetta sijaisuuden täyttämiseen.
Henkilöstön vähennykset toteutetaan henkilöstöä irtisanomatta käyttäen hyväksi niin
sanottua luonnollista poistumaa (eläköitymiset, virkojen ja työsuhteiden avoimeksi
jäämiset). Virkojen määrää mitoitetaan suhteessa seurakuntalaisten määrään.
Henkilöstöä kuunnellaan ja kiinnitetään huomiota jaksamisen tukemiseen.
Talousjohtaja Kari Virtasen virkasuhteen päättyessä talousjohtajan virka tulee panna
hakuun. Toinen mahdollisuus on se, että nykyinen vs. talousjohtaja Heli Muhonen
siirretään työyhteisön sisäisellä siirrolla talousjohtajan virkaan. Tällöin jatkuisi nykyinen
tilanne, jossa Muhosen henkilöstöpäällikkönä hoitamat työt on jaettu muille päälliköille
ja heidän alaisilleen. Samalla säästetään palkkakuluissa, mikä on tärkeää seurakunnan
budjettia tasapainotettaessa.
Asiaan liittyvä lakipykälä on KL 6, 38
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos:
1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja
perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja
hänen varsinainen palkkansa ei alene;
2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai
3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.
Viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden määräajaksi saman
työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota
voidaan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, ettei viranhaltijan varsinainen palkka alene.
Viranhaltijalle annettu määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa ja asianomainen on
velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin
palkkaeduin. Peruutus tulee voimaan heti.
Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa
tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Heli Muhonen on antanut suostumuksensa toiseen virkasuhteeseen siirtämisestä. Sen
esteenä, että hänestä tehdään sisäisellä siirrolla talousjohtaja, on kuitenkin nykyinen
seurakunnan tukipalveluiden johtosääntö. Sen mukaan ”talousjohtajalla tulee olla virkaan
soveltuva korkeakoulututkinto, riittävä seurakuntaelämän sekä kirkon ja muiden
julkisyhteisöjen hallinnon tuntemus ja hyvät johtamistaidot.” Muhosella ei ole
korkeakoulututkintoa, vaan hän on laskentapuolen yo -merkonomi. Hänellä on kuitenkin
pitkä kokemus seurakunnan talouden hoidosta Enonkosken seurakunnan
talouspäällikkönä. Savonlinnan seurakunnan vs. talousjohtajana hän on osoittanut, että
hänellä on viran vaatima taloudenpidon ja hallinnon tuntemus ja osaaminen sekä hyvät
johtamistaidot. Hän on myös erittäin vastuuntuntoinen ja työhönsä sitoutunut.

Tark. ______ / ______

Jotta Heli Muhonen voidaan siirtää sisäisellä siirrolla talousjohtajaksi, on
kirkkovaltuuston ensin muutettava seurakunnan tukipalveluiden johtosääntöä niin, että
talousjohtajan muodollisena pätevyysvaatimuksena oleva ”virkaan soveltuva
korkeakoulututkinto” muutetaan muotoon ”virkaan soveltuva korkeakoulu- tai
opistotasoinen tutkinto”. (johtosäännön 2. luvun 6. §)
Seurakunnan tukipalveluiden johtosääntö (liite 1) kaipaa suurempaakin remonttia. Tämä
johtuu mm. siitä, että Kipaan (Kirkon palvelukeskus) siirtymisen johdosta työntekijöiden
poissaolojen hyväksymiset ovat siirtyneet pääosin lähiesimiehille. Lisäksi henkilöstöpäällikön viran, joka tätä nykyä on täyttämättä, voisi lakkauttaa ja jakaa viran tehtävät
johtosäännönkin tasolla muille viranhaltijoille (mikä nykyisinkin on käytäntö mutta ei
johtosäännön tasolla). Johtosäännön uudistus tehdään myöhemmin; tässä vaiheessa riittää
pelkkä talousjohtajan pätevyysvaatimuksen muutos.
Puheenjohtajan esitys:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa Savonlinnan seurakunnan
tukipalveluiden johtosääntöä niin, että talousjohtajan kelpoisuusvaatimuksena ei enää
ole ”virkaan soveltuva korkeakoulututkinto” vaan ”virkaan soveltuva korkeakoulu tai opistotasoinen tutkinto”.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se siirtää työyhteisön sisäisellä
siirrolla henkilöstöpäällikkö, vs. (vt.) talousjohtaja Heli Muhosen Savonlinnan
seurakunnan talousjohtajan virkaan 1.2.2019 alkaen. Siirrossa noudatetaan normaalia
kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus on sama kuin talousjohtaja Virtasen hoitaessa
virkaa.
Päätös:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa
Savonlinnan seurakunnan tukipalveluiden johtosääntöä niin, että
talousjohtajan kelpoisuusvaatimuksena ei enää ole ”virkaan soveltuva
korkeakoulututkinto” vaan ”virkaan soveltuva korkeakoulu - tai
opistotasoinen tutkinto”.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se siirtää työyhteisön
sisäisellä siirrolla henkilöstöpäällikkö, vt. talousjohtaja Heli Muhosen
Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virkaan 1.2.2019 alkaen.
Siirrossa noudatetaan normaalia kuuden kuukauden koeaikaa.
Palkkaus on sama kuin talousjohtaja Virtasen hoitaessa virkaa.

148. §
MÄÄRÄAIKAINEN KIRKKOMUUSIKKO / NUORISOTYÖNTEKIJÄN VIRKASUHDE
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Kirkkoneuvoston kokous 7/2018 (11.9.2018) antoi viranhaltijoille luvan lähteä
valmistelemaan uudenlaista kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijän yhdistelmävirkaa,
jonka virkapaikkana olisi Savonrannan kirkkopiiri.
129 § KESKUSTELUA SAVONRANNAN VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖN
SEKÄ KIRKKOMUSIIKIN JÄRJESTELYISTÄ
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Nuorisotyönohjaaja Sirpa Turunen on jäämässä eläkkeelle 1.11.2018. Nuorisotyö
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tarvitsee hänen tilalleen uuden työntekijän. Koska Turunen on tehnyt töitä
Savonrannalla, olisi uuden työntekijän työpanos järkevää käyttää nimenomaan
Savonrannalla. Siellä olisi tarvetta myös varhaisnuorisotyöhön.
Savonrannan kirkkopiirissä ei ole ollut sille osoitettua kanttoria tai kirkkomuusikkoa
pariin vuoteen. Johtava kanttori Minna Raassina on hoitanut Savonrannan
musiikkielämää hyvin. Olisi toisaalta kuitenkin perusteltua, että Savonrannalla olisi oma
kirkkomuusikko.
Savonrannan kirkkopiiri on kuitenkin niin pieni paikka, että sinne ei ole nykyisten
resurssien puitteissa mahdollista sijoittaa kokonaista kirkkomuusikon tai kokonaista
lapsi / nuorisotyöntekijän virkaa. Toisaalta ei myöskään ole tarkoituksenmukaista ajattaa
yhtenään Savonlinnasta kirkkomuusikkoa tai lapsi-/ nuorisotyöntekijää Savonrannalle,
koska kilometrikorvauksista syntyy paljon menoja.
Järkevintä olisi, jos löytäisimme työntekijän, joka olisi halukas ja kykenevä hoitamaan
sekä varhaisnuoriso-/nuorisotyötä että kirkkomusiikkia, virkapaikkanaan Savonranta.
Vaikka seurakunnan taloustilanne ei anna aihetta uuden viran perustamiseen, meillä on
siihen tässä tilanteessa varaa, koska Sirpa Turunen jää eläkkeelle. Häneltä jäänyt virka
voitaisiin lakkauttaa ja perustaa sen tilalle uudenlainen yhdistelmävirka. Tällainen
ratkaisu on perusteltua varsinkin silloin, jos papiston virkajärjestelyjen takia
Savonrannan papin työ jakautuu tulevaisuudessa puoliksi Punkaharjun ja Savonrannan
kesken.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja antaa viranhaltijoille luvan lähteä valmistelemaan
Savonrannalle uudenlaisen yhdistelmäviran (varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä
kirkkomusiikki) perustamista. Vaihtoehtoisesti kirkkoneuvosto ehdottaa viranhaltijoille
muita keinoja edetä siinä, miten Savonrannan kirkkopiirin tarpeisiin vastataan
varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä kirkkomusiikin osalta.
Käsittely:
Johtava nuorisotyönohjaaja on lähettänyt selonteon varhaisnuoriso-, nuorisotyön sekä
rippikoulutyön työntekijätarpeista. Mukana oli myös ennusteet lapsien määristä
seuraavien viiden vuoden aikana. Hän esittää vaihtoehtona harkittavaksi määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan palkkaamista. Mahdolliseen musiikin ja nuorisotyön yhteisvirkaan
tulee sisällyttää rippikoulutyö.
Keskustelussa nousi esille, että mahdollinen uusi virka perustettaisiin kokeiluluonteisena
määräaikaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi luvan lähteä valmistelemaan uudenlaisen
yhdistelmäviran perustamista edellä esitetyn mukaisesti.

Kirkkoherra on keskustellut johtavan kanttorin, Minna Raassinan ja johtavan
nuorisotyöntekijän, Juha Hakalan kanssa em. asiasta. Keskustelussa kävi ilmi, että
Savonrannalle olisi järkevintä saada kaksivuotinen, määräaikainen ja projektiluontoinen
kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijä. Jos järjestely osoittautuu toimivaksi, se voitaisiin
myöhemmin vakinaistaa ja perustaa sitä varten virka.
Asiaa koskeva lakipykälä on KL 6, §1, 4
Virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä
henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi myös ilman, että tehtävää
varten on perustettu virka.
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Savonrannan kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijän kohdalla perusteltu syy sille, että
henkilö otetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman, että sitä varten on perustettu
virka, on tehtävän luonne yhdistelmävirkana, jollaisesta seurakunnassa ei ole kokemusta.
Virkapaikkana olisi Savonranta, mutta kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijä työskentelisi,
kuten muutkin seurakuntamme työntekijät, tarpeen vaatiessa muuallakin seurakuntamme
alueella, esimiehen antamien ohjeiden mukaisesti. Työhön kuuluisi Savonrannan
kirkkomusiikkityö (messut, kirkolliset toimitukset, laitosten ehtoollishartaudet ja muu
kirkollinen musiikkielämä) sekä lapsi- ja nuorisotyötä (perhekerho-, päiväkerho-, leiri- ja
rippikoulutyötä).
Olennaista määräaikaisen virkasuhteen hoitamisessa on se, että tehtävään valittu henkilö
pystyy hoitamaan kirkkomuusikon tehtävät eli hallitsee urkujen soiton, osaa laulaa ja
johtaa kuoroa. Tästä johtuen kyseessä on työajaton tehtävä, kuten seurakunnassamme jo
olevalla kirkkomuusikolla. Lapsi- ja nuorisotyön tehtäviä hoidetaan kirkkomuusikon
tehtävien lisäksi, nekin työajattomasti. Esimiehen tehtävänä on luonnollisesti huolehtia
siitä, että työtä ei sen laaja-alaisuudesta ole liikaa.
Vaativuusryhmänä on 502.
Jos kyseessä olisi viran perustaminen, asia kuuluisi kirkkovaltuustolle. Koska tässä
tapauksessa ei perusteta uutta virkaa, kirkkoneuvostolla on toimivalta. Määräaikaiseen
virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että sen palkkaukseen on
varattu määrärahat. Tämä on huomioitava ensi vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa.
Seurakunnan menot eivät kyseiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisen johdosta
nouse ainakaan merkittävästi, koska samalla Sirpa Turusen eläkkeelle siirtymisen
johdosta vapautuva nuorisotyönohaajan virka lakkautetaan. Lisäksi määräaikainen
virkasuhde säästää kilometrikorvauksia, koska Savonlinnan ja Savonrannan väliset
virkamatkat vähenevät.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei liene kovin suurta vaikutusta lapsiin, koska
lapsi- ja nuorisotyö hoidetaan edelleen samanlaajuisena kuin ennenkin. Toisaalta Savonrannan kirkkomuusikko/nuorisotyöntekijän palkkaaminen voi vaikuttaa alueen lapsiin ja
nuoriin suotuisasti, koska yksi ja sama henkilö tekee alueella työtä heidän parissaan ja he
voivat tutustua häneen helpommin kuin silloin, kun työn tekijät alituiseen vaihtuvat.
Puheenjohtajan esitys:
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Sirpa Turuselta
eläköitymisen johdosta jäävän nuorisotyönohjaajan viran.
2) Kirkkoneuvosto julistaa auki kaksivuotisen kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijän
määräaikaisen virkasuhteen. Virkasuhteen toimipaikkana on Savonrannan kirkkopiiri,
tehtävinä Savonrannan kirkkomusiikkityö sekä lapsi-, varhaisnuoriso- ja
nuorisotyötä. Tarpeen vaatiessa Savonrannan kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijä
tekee työtä myös muilla Savonlinnan seurakunnan alueilla. Vaativuusryhmä on 502.
Virkasuhteeseen valittavalta toivotaan teoreettista ja käytännön työssä osoitettua
kykyä hoitaa kirkkomuusikon tehtäviä. Virkasuhteen hoito alkaa 1.2.2019 tai
virkasuhteeseen valitun kanssa sovittuna aikana. Virkasuhteen täytössä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan hyväksytyn tulee esittää rikosrekisteriote ja
hyväksyttävä lääkärintodistus.
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3) Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän, joka haastattelee hakijat ja tekee kirkkoneuvostolle esityksen määräaikaiseen virkasuhteeseen valittavasta.
Päätös:
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Sirpa
Turuselta eläköitymisen johdosta jäävän nuorisotyönohjaajan viran.
2) Kirkkoneuvosto julistaa auki kaksivuotisen kirkkomuusikko /
nuorisotyöntekijän määräaikaisen virkasuhteen. Virkasuhteen
toimipaikkana on Savonrannan kirkkopiiri, tehtävinä Savonrannan
kirkkomusiikkityö sekä lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä.
Tarpeen vaatiessa Savonrannan kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijä
tekee työtä myös muilla Savonlinnan seurakunnan alueilla.
Vaativuusryhmä on 502. Virkasuhteeseen valittavalta toivotaan
teoreettista ja käytännön työssä osoitettua kykyä hoitaa
kirkkomuusikon tehtäviä. Seurakuntatyöstä saatu kokemus luetaan
eduksi. Virkasuhteen hoito alkaa 1.2.2019 tai virkasuhteeseen valitun
kanssa sovittuna aikana. Virkasuhteen täytössä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Virkasuhteeseen hyväksytyn tulee esittää
rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus.
3) Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään, joka haastattelee hakijat ja tekee
kirkko-neuvostolle esityksen määräaikaiseen virkasuhteeseen
valittavasta, seuraavat henkilöt: Arja Saarikoski, Anne Käyhkö,
Tuula Rasimus, Juha Hakala, Minna Raassina ja Sammeli Juntunen.
149. §
ANOMUS TYÖAJAN LYHENNYKSESTÄ

150. §
PÄÄSKYLAHDEN ALLAS
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044-7768024
Tänä syksynä hautausmaakatselmuksessa Pääskylahden hautausmaalla keskusteluun
nostettiin kappelin edustalla oleva ulkoallas ja sen kunnossapito. Vaihtoehtoina mietittiin
kunnostusta maalaamalla. Myös pienen suihkulähteen asentamista pohdittiin. Vahvasti
nousi esille veden poistaminen altaasta ja sen täyttäminen ja korvaaminen istutuksilla.
Ylipuutarhuri sai tehtäväkseen valmistella kaksi kunnostus vaihtoehtoa kirkkoneuvoston
seuraavaan kokoukseen. Siten ensi vuoden talousarvioon voidaan varata määräraha
valitun ehdotuksen toteuttamiseksi.
Ylipuutarhuri oli valmistellut kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 sisältää altaan
täytön mullalla ja nurmetuksen, kustannukset yhteensä 2.250 euroa.
Vaihtoehto 2 sisältää vaihtoehdon 1 työt sekä suihkulähdealtaan ja suihkulähdepumpun, kustannukset yhteensä 2.600 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Talousarvioon varataan altaan täyttö vaihtoehdon 2 mukaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti varata talousarvioon vuodelle 2019
määrärahan altaan täyttämiseksi vaihtoehto 2 mukaisesti,
2.600 euroa.
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151. §
TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
Valmistelu: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044-7768024
Tauno Turtiainen on testamentannut osan omaisuudestaan seurakunnalle.
Perunkirjoitus on 11.10.2018. Vs. talousjohtaja esittelee asiaa tarkemmin
kokouksessa.
vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa Tauno Turtiaisen testamentin vastaan edellyttäen
että testamentista johtuvat velvoitteet seurakunnalle eivät ylitä testamentilla saatavan
omaisuuden arvoa.
Käsittely:
Vt. talousjohtaja kertoi testamentin sisällöstä. Seurakunnalle osoitettu osuus on
kohdistettu Kerimäen kirkon rakennusrahastoon eikä testamentti tuo seurakunnalle
lisävelvoitteita.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti ottaa Tauno Turtiaisen testamentin vastaan.

152. §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2018 – esityslistan liite 1
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Esityslistan mukana kirkkoneuvostolle toimitetaan seurakunnan tuloslaskelman
toteutumavertailu 1.1. - 31.8.2018.
Vs. talousjohtajan esitys:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
Käsittely:
Talousjohtaja arvioi, että verotulot jäävät vähän alle arvioidun mutta metsätalouden
tuloilla vaje saadaan korvattua. Kokonaisuutena tulos jää alijäämäiseksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi talousarvion toteumavertailun tiedoksi.

153. §
RANTASALMEN SEURAKUNTATALON LÄHIYMPÄRISTÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT
- esityslistan liite 2
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Rantasalmen kunnassa on meneillään Kerttula-päiväkodin laajennuksen aiheuttamat
liikennejärjestelyt seurakuntatalon lähiympäristössä.
Parhaillaan ollaan rakentamassa kevyen liikenteen väylää Kirkkotien varteen päiväkodin
jättöliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Kevyen liikenteen väylä olisi mahdollista
ulottaa seurakuntatalolle asti, mikä vaatii puiden kaatoa. Kunta haluaisi rakentaa
yksisuuntaisen ajotien päiväkoti Kerttulan ympäri. Sen linjaus kulkisi päiväkodin aidan
vieritse, seurakunnan parkkipaikan halki seurakunnan maalla. Uusi katu asvaltoitaisiin ja
valaistaisiin.
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Rantasalmen kunta haluaisi myös kaavoittaa kevyen liikenteen väylän, joka nousisi
kirkon alapuolista rinnettä terveyskeskuksen mäelle. Maapohja kuuluu seurakunnalle.
Kirkkorinteelle asti ulottuva kevyen liikenteen väylä ja selkeät liikenne järjestelyt
lisäisivät myös seurakuntatalolla vierailevien turvallisuutta, mukaan lukien mm.
seurakunnan oman perhe- ja päiväkerhon jättöliikenne. Ratkaisu mahdollistaisi
uudenlaista pihasuunnittelua.
Rantasalmen kappelineuvosto ja Rantasalmen kunnan edustajat ovat pitäneet palaverin
13.8.2018 Kirkkorinteellä.
Palaverissa oli seurakunnan puolelta tuotu esille mm. että pelastustiet kirkkoon ja
seurakuntatalolle olisi oltava riittävän leveät paloautoille. Kappelineuvoston jäsenet
olivat korostaneet, etteivät uudet ratkaisut saisi tuottaa seurakunnalle kohtuuttomia
kustannuksia.
Vs. talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet paikan päällä katsomassa
mahdolliset uudet järjestelyt, jotka lisäisivät seurakuntatalon alueella liikkuvien
turvallisuutta.
Osa työntekijöiden parkkipaikoista on jo siirretty seurakuntatalon taakse viime syksyn
aikana.
Vs. talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunta hyväksyy Rantasalmen kunnan esittämät liikennejärjestelyt
Kirkkorinteen ja kirkon lähiympäristössä. Seurakunta ei osallistu rakentamiskustannuksiin. Seurakunta haluaisi, että kevyen liikenteen väylä ulotettaisiin
seurakuntatalolle asti ja seurakunta on myönteinen myös kevyen liikenteen
kaavoittamiselle, joka nousisi kirkon alapuolista rinnettä terveyskeskukselle päin.
Käsittely:
Kokoukseen saatiin tieto, että tien linjausta olisi muutettu aiemmista suunnitelmista.
Siksi kirkkoneuvosto ei halunnut ottaa kantaa ennen kuin saa varmuuden uusista
suunnitelmista ja niiden vaikutuksista. Sammeli Juntunen esitti, että asia palautetaan
Rantasalmen kappelineuvostoon lausuntoa varten, Irja Härmälä kannatti esitystä.
Vs. talousjohtaja muutti esityksenä samoin, että asia lähetetään kappelineuvostolle
valmisteltavaksi ja otetaan uudelleen käsittelyyn heidän annettuaan lausuntonsa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti asian Rantasalmen kappelineuvostolle
uudelleen valmistelua ja lausuntoa varten.

154. §
IT-ALUEEN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTUS
Valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
It-aluekeskuksen johtosääntöä ei ole tarkistettu vuoden 2012 jälkeen.
Seurakuntarakenteissa on tapahtunut paljon muutoksia tämän jälkeen.
Kouvolan seurakuntayhtymän it-aluekeskuksen johtokunnan esitys:
Korjataan muuttuneiden seurakuntien nimet:
Mikkelin seurakuntayhtymä muutetaan muotoon Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymä muotoon KotkaKymin seurakunta.
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Muutetaan 9 § kohta 4
”päättää IT-aluekeskuksen yhteishankinnoista 800.000 euroon asti.”
muotoon
”päättää IT-aluekeskuksen yhteishankinnoista Kouvolan seurakuntayhtymän hankintasäännön mukaisesti.”
Poistetaan 9 § kohta 10, suluissa oleva (huomioiden KJ 11:2),
eli kohta 10 on muutoksen jälkeen:
”antaa lausunto tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä kahden seuraavan vuoden talousarviosta Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, kuluvan vuoden
lokakuuhun mennessä”.
Lähetetään osakasseurakuntien/-yhtymien kirkkoherroille ja talouspäälliköille
lausuntopyyntö johtosäännön muutoksesta.
Vt. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakuntayhtymän it-aluekeskuksen
johtokunnan esityksen it-aluekeskuksen johtosäännön muutokseksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kouvolan seurakuntayhtymän
it-aluekeskuksen johtokunnan esityksen it-aluekeskuksen johtosäännön muutokseksi.

155. §
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKAT JA PALKKIOT VAALEISTA
Valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Luottamushenkilöitä on ollut mukana vaalien toimitsijoina. Viimeksi neljä vuotta sitten
vaaleista korvaus oli 11,00 euroa/tunti. Tämän jälkeen tuntipalkkoihin on tullut
yhteensä 2,64 % korotukset.
Vt. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää luottamushenkilöiden tuntipalkaksi 11,30 euroa/tunti. Maksu
tuntilistan mukaan. Kokouspalkkiot maksetaan palkkiosäännön mukaan.
Päätös:

Vt. talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

156. §
KORVAUKSEN MAKSAMINEN VAALILAUTAKUNNAN SIHTEERILLE

157. §
LAUSUNTO MIKKELIN SAIRAALOIDEN SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN
JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSISTA – esityslistan liite
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta on lähettänyt lausuntopyynnön koskien sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön muutoksia.
Johtosääntö koskee meitä Moision ja keskussairaalan osalta.
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Muutokset eivät koske sairaalasielunhoidon tehtäviä eikä niillä ole taloudellisia
vaikutuksia sopijaseurakuntien maksuosuuksiin.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto puoltaa uuteen sopimusluonnokseen tehtyjä muutoksia.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

158. §
ITSENÄISYYSPÄIVÄN PUHUJA JA SEPPELEENLASKIJA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Itsenäisyyspäivänä Tuomiokirkon jumalanpalveluksen jälkeen on perinteisesti
seppeleenlaskut Kirkkopuistoon ja Talvisaloon yhdessä Savonlinnan kaupungin
edustajien kanssa. Tänä vuonna olisi puhevuoro seurakunnan edustajalla.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi puhujaksi Arja Saarikosken ja seppeleenlaskijaksi Martti Konstin.

159. §
ILMOITUSASIAT
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 6/2018 – esityslistan liite
- Perheasiain neuvottelukeskuksen pöytäkirja 3/2018 – esityslistan liite
- Rantasalmen kappelineuvoston pöytäkirja 4/2018 – esityslistan liite
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 3/2018 – esityslistan liite
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirjat 4 ja 5/2018 – jaettiin kokouksessa
- Kukkatoimitukset kesällä 2019 – tarjous on voimassa 2018 – 2020, ei tarvita
kilpailutusta ensi vuonna
- Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Heikki Härkösen ja Pellervo Kokkosen
tekemän kirkollisvalituksen, joka koski kirkkoneuvoston 4.4.2017 §:stä 60
tehtyä valitusta – liite 2
- piispan adventtivastaanotolle mietittiin kutsuvieraita
- talousjohtaja kertoi Seppäsen testamentin sisällöstä
- testamentilla saatu asunto-osake Savonlinnan keskustassa on saatu myytyä
- Seuraava kokous on 27.11.

160. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

161. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.
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