SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Savonlinnan seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA, tiistaina 13. maaliskuuta 2018 kello 18.00.

Kokouksen asialista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen
Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen
Käyttömaisuuden aktivointirajan nostaminen
Johtavan lastenohjaajan viran perustaminen
Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 14.3. – 14.4.2018.

Savonlinnassa 28. päivänä helmikuuta 2018

Tuula Rasimus
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA 1/2018

Tiistaina 13. maaliskuuta 2018 kello 18.00 – 18.55
Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA

1. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa
pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuutettu Aune Tuunanen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja Tuula
Rasimus avasi kokouksen.

2. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rasimus. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu on nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla sekä Savonlinnan seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla
viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on ollut ilmoitustaululla 28.
päivästä helmikuuta 2018 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja
kirkkoneuvoston jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti,
6. päivänä maaliskuuta 2018.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla
enemmän kuin 16 jäsentä (KL 7:4 §).
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

________/________

3. §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään
järjestykseen ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa
Iikka Muhosen aloite.

4. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjan-tarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että
pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa
kokouksessa.
Käytännöllisistä syistä tarkastaminen on suoritettu jäsenten toimesta. Tarkastajat on
valittu vuorotellen kirkkovaltuutettujen nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Riitta Parttimaa-Redsven ja Sirkka Rautiainen.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen
jälkeen tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2018.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan
kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti
nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 14.3. – 14.4.2018.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Riitta Parttimaa-Redsvenin ja
Sirkka Rautiaisen
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
28. päivänä helmikuuta 2018 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 14.3. – 14.4.2018.

________/________

Kirkkovaltuusto:
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Riitta Parttimaa-Redsvenin ja
Sirkka Rautiaisen
2) totesi, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
28. päivänä helmikuuta 2018 sekä
3) totesi, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 14.3. – 14.4.2018.

5. §
LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044-7768024
Henkilöstöstrategiaan 2015 – 2018 on kirjattu, että lapsityössä siirrytään yhden
johtavan viranhaltijan malliin. Toinen lapsityönohjaaja irtisanoutui virastaan vuoden
2017 lopussa muuttaessaan pois paikkakunnalta ja virka on nyt täyttämättä.
Strategian linjauksen mukaisesti on järkevää jättää virka täyttämättä ja lakkauttaa
virka.
Lapsivaikutuksen arviointi:
Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutusta, koska toinen lapsityönohjaaja Jaana Pesonen
hoitaa hallinnon ja muut tehtävät. Hänelle on myös järjestetty apua siirtymävaiheeseen.
Kaikki lasten ryhmät toimivat entisellään.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa lapsityönohjaajan viran
1.1.2018 alkaen.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto lakkauttaa lapsityönohjaajan viran 1.1.2018 alkaen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto lakkautti lapsityönohjaajan viran 1.1.2018 alkaen.

6. §
SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044-776 8024
Seurakuntamestarin virka Enonkosken kappeliseurakunnassa on ollut täyttämättä
26.6.2017 alkaen. Tehtäviä on hoitanut työsopimussuhteeseen palkattu työntekijä.
Enonkosken kappelineuvostolle on viety tiedoksi 22.1.2018 esitys viran
lakkauttamisesta, eikä sillä ollut huomautettavaa asian suhteen.
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Enonkosken kappeliseurakunnan seurakuntamestarin viran 1.1.2018 alkaen.

________/________

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto lakkauttaa Enonkosken kappeliseurakunnan seurakuntamestarin viran 1.1.2018 alkaen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto lakkautti Enonkosken kappeliseurakunnan seurakuntamestarin viran 1.1.2018 alkaen.

7. §
KÄYTTÖOMAISUUDEN AKTIVOINTIRAJAN NOSTAMINEN
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Seurakunnan investoinnit aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin ja ne poistetaan
tuloslaskelman kautta hyödykkeen taloudellisena pitoaikana. Kirkkovaltuusto päättää
taseeseen merkittävän käyttöomaisuuden aktivointirajan ja hyväksyy
suunnitelmapoistojen perusteet (taloussääntö § 18).
Vs. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan käyttöomaisuuden aktivointirajan nostamista 6.000 eurosta 10.000 euroon 1.1.2018 alkaen.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto nostaa Savonlinnan seurakunnan käyttöomaisuuden
aktivointirajan 6.000 eurosta 10.000 euroon 1.1.2018 alkaen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto nosti Savonlinnan seurakunnan käyttöomaisuuden aktivointirajan 6.000 eurosta 10.000 euroon 1.1.2018 alkaen.

8. §
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.
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.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto 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.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto perusti 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.

9. §
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.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto lakkauttaa lapsityönohjaajan viran 1.8.2018 alkaen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto lakkautti lapsityönohjaajan viran 1.8.2018 alkaen.

10. §
MUUT ASIAT
Valtuutettu Iikka Muhonen jätti aloitteen, joka koskee liinojen käyttöä
seurakuntakodeilla järjestettävissä tilaisuuksissa.

11. §
ILMOITUSASIAT
Seuraava kirkkovaltuuston kokous on 22.5.2018.
Kirkkoneuvosto 27.3. klo 16.00.

12. §
MUUTOKSENHAKU
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta sillä perusteella,
että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja seurakunnan jäsen myös sillä perusteella,
että päätös on syntynyt laista poikkeavassa järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka on lain vastainen.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

________/________

13. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55

Puheenjohtaja

Tuula Rasimus
Tuula Rasimus

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Puustinen
Seija Puustinen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 13. päivänä maaliskuuta 2018

Riitta Parttimaa-Redsven
Riitta Parttimaa-Redsven

Sirkka Rautiainen
Sirkka Rautiainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
14.3.2018 – 14.4.2018

Todistaa;
Savonlinnassa

. päivänä huhtikuuta 2018

Seija Puustinen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

