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38 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

39 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaliitoksen myötä Savonlinna-Säämingin seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi
10.12.2013 Kerimäen kappeliseurakunnan ohjesäännön, jonka Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti 3.2.2014.
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 27.1.2015 jäsenet
kappelineuvostoon. Kappeliseurakunnan kappalainen kuuluu virkansa puolesta
kappelineuvostoon.
Kappeliseurakunnan ohjesääntö, 5 § 1. mom.
”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.”
Kerimäen kappeliseurakunnan ohjesääntö, §§ 7-8.
Päätösesitys:
Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

40 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Ohjesääntö, 10 §
”Kokouksen pöytäkirjaa pitää kappelineuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri,
joka voi olla neuvoston jäsen, seurakunnan viranhaltija tai muu kappelineuvoston tehtävään
kutsuma henkilö.
Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä puheenjohtajan
määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, kappelineuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastaja ja puheenjohtaja
eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kappelineuvosto tarkastaa pöytäkirjan
seuraavassa kokouksessa. ”
Päätösesitys:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valitaan kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2017

5.9.2017

Sivu 24

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Poku Sihvonen ja Tapani Hannonen.
Pöytäkirjan pitäjäksi (kokouksen sihteeriksi) valittiin Sylvi Monosen poissa ollessa Päivi
Matilainen.

41 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestetykseksi. Kohdassa 6, § 43, otetaan:
1.Keskustelua kirkon juhlan järjestelyistä. 2.Jani Lambergin lähtökahvit ja Helena Lorentzin
tulokahvit su 17.9.2017 messun jälkeen. 3.Seuraava kokous

42 §

ALOITE LÄHETYSSIHTEERIN TEHTÄVÄN MUUTTAMISEKSI LÄHETYSSIHTEERIN
VIRAKSI
Seurakuntien liitosvaiheessa 2012-2013 Savonlinnan seurakuntaan perustettiin lähetyssihteerin
työsopimussuhteinen tehtävä, jossa työaika 100%. Vastaava tehtävä oli Kerimäen
seurakunnalla vuoden 2012 loppuun, kuitenkin osa-aikaisena (76%). Punkaharjun
seurakunnalla oli puolestaan palkkiotoiminen lähetyssihteerin tehtävä, jossa palkkaus ja työaika
oli 42%.
Lähetyssihteerin tehtävässä toimi liitoksen jälkeen Irma Honkanen Punkaharjulta. Tehtävään
valittiin hänen jälkeensä nykyinen tehtävänhoitaja Sanna Stainer, joka on ollut virkavapaalla
(perhevapaa). Sijaisena on Anneli Wirkola.
Lähetyssihteerin tehtävä jakautuu Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien alueille ja
kesken, suunnilleen jaolla 3+2 työpäivää viikossa. Työssä on myös tehtäviä iltaisin ja
viikonloppuisin.
Työsopimussuhteinen hengellisen tai toiminnallisen puolen tehtävä on hyvin harvinainen.
Ainoa työntekijäryhmä, joka toimii tällaisessa tehtävässä, ovat lastenohjaajat. Savonlinnan
seurakunnassa ao. lähetyssihteerin tehtävä on ainoa tuollainen hengellisen työn tehtävä.
Työsopimussuhteisessa tehtävässä oleva työntekijä on ns. työajallinen työntekijä. Hänelle tulee
ennalta määritellä työpäiville työajat ja niistä tulee pitää seurantaa. Lisäksi ilta- ja
sunnuntaityöstä tulee työaika- tai rahakorvausta. Viroissa toimivilla työntekijöillä on työ- ja
vapaa-aikasuunnitelma eli työ- ja vapaapäivät ovat ennalta määritellyt KirVESTES:n
mukaisesti, mutta työajan käyttäminen on joustavaa työpäivinä. Virassa olevilla arki- ja
pyhäpäivät ovat työpäivinä ”samanarvoisia” eikä pyhäpäivistä tai sunnuntaipäivistä tule
erillistä korvausta vapaa-aikana tai rahakorvauksena.
Edellä kuvatusta syystä työajallinen tehtävä sopii huonosti toiminnallisen puolen tehtävään,
joka vielä jakautuu kahdelle tai useammalle seurakunnan alueelle. Asiaan liittyviä ongelmia tai
rajoitteita on noussut esille tehtävän hoitajien ja lähetystyön vastuunkantajien kanssa asiasta
käydyissä keskusteluissa.
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Lähetyssihteerin (työajallisen ja työsopimussuhteisen) tehtävän muuttaminen viraksi antaisi
paremmat mahdollisuudet tehtävien hoitamiseen. Se lisäisi joustavuutta eikä tarpeellisia ilta- ja
pyhätöitä tarvitsisi korvata tai niitä ei tarvitsisi rajoittaa. Tehtävän muuttaminen viraksi olisi
seurakunnan edun mukaista, kun tiedossa on, että lähetystyö on ollut erittäin vireää mm.
Kerimäen ja Punkaharjun alueilla. Tehtävän muuttaminen viraksi nostaisi sen korkeampaan
vaativuusryhmään ja nostaisi samalla hieman palkkausta. Asiaan tarvittava lisäpanostus olisi
kuitenkin vuositasolla pieni verrattuna sen tuomiin toiminnallisiin hyötyihin. Lisäksi asiassa on
huomioitava, että mm. Kerimäeltä resursseja on selkeästi vähennetty (papin viran
vähentäminen v. 2017).
Aluekappalainen Toivo Loikkanen on keskustellut asiasta tehtävän hoitajan Sanna Stainerin
kanssa. Sanna Stainer antaa suostumuksen asiaan ja pitää henkilökohtaisesti myös virkaa
parempana ratkaisuina lähetyssihteerin tehtävien hoitamiseen kuin nykyistä tehtävää. Sanna
Stainerin kirjallinen suostumus on liitteenä. Sanna Stainerilla on lähetyssihteerin virkaan
vaadittava pätevyys, joten hänet voitaisiin siirtää virkaan, mikäli seurakunta päättää muuttaa
tehtävän viraksi. Sanna Stainer on kuitenkin ilmoittanut viikolla 35 tulleensa valituksi Kiteen
seurakunnan virkaan, joten hän on jättämässä lähetyssihteerin tehtävän.
Punkaharjun kappelineuvosto antaa asiasta oman lausuntonsa.
Päätösesitys:
Kerimäen kappelineuvosto esittää aloitteenaan kirkkoneuvostolle, että nykyinen
työsopimussuhteinen lähetyssihteerin tehtävä muutetaan lähetyssihteerin viraksi ja että
seurakunta perustaa tätä varten lähetyssihteerin viran, jonka pääasiallinen työalue on Kerimäen
ja Punkaharjun kappeliseurakuntien alueet.
Kerimäen kappelineuvosto esittää, että virkaan siirretään nykyinen tehtävää hoitava
lähetyssihteeri Sanna Stainer mikäli hän jatkaa seurakunnan palveluksessa tai, että muussa
tapauksessa perustettava virka täytetään pätevällä viranhakijalla. Mahdollisen siirtymäajan
tehtävien hoito voidaan järjestää seurakunnan päättämällä tavalla.
Päätös:
Kappelineuvosto keskusteli asiasta. Keskustelussa käytiin läpi työsuhteen ja viran eroja.
Hyväksyttiin päätösesitys, joka annetaan aloitteena kirkkoneuvostolle.

43 §

MUUT ASIAT
1. Keskustelua kirkon juhlan järjestelyistä
Todettiin, että edellisessä kokouksessa valittiin työryhmä, johon kuuluvat: Tapani Hannonen,
Päivi Matilainen, Poku Sihvonen, aluekappalainen ja kanttori. Aluekappalainen kutsuu
työryhmän koolle syksyn aikana. Keskustelussa nousi esille mm. seuraavia ideoita: T-paita,
kirkkokirjan painattaminen, aikamatka, musiikki, tunnetun esiintyjän pyytäminen, lasten ja
nuorten huomiointi, runokilpailu tai vastaava.
2. Jani Lambergin lähtökahvit ja Helena Lorentzin tulokahvit su 17.9.2017
Jani Lamberg siirtyi 1.9. alkaen hoitamaan kappalaisen virkaa Savonlinnan emäseurakunnan
alueelle. Seurakuntapastori Helena Lorentz palasi virkaansa Kerimäelle 1.9. alkaen.
Kahvitilaisuudessa muistetaan Jani Lambergia sopivalla muistamisella.
3. Seuraava kokous
Sovittiin, että seuraava kokous on ma 2.10.2017 klo 16.30 (vara-aika ti 10.10.2017 klo 16.30).
Kokouksessa esillä mm. kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma 2018.
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44 §

TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
1.Kirkkoneuvoston kokouksen 29.8.2017 asiat ja päätökset
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
2. Huosion messu su 10.9.2017 klo 13.00.

45§

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35 (virsi 548 ja siunaus).
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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