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Savonrannan kirkkopiirin seurakuntapastori
Rantasalmen kappeliseurakunnan kappalainen
Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 142-150, 152–157

Poku Sihvonen
puheenjohtaja
§ 151

Tuula Kosonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ______ / ______ 2019

Irja Härmälä
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Pirjo Jäntti
Kirkkoherranvirasto 10.9.–24.9.2019

Tuula Kosonen
sihteeri
Tark. _______ / _______

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 27. päivänä elokuuta 2019.
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 12 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
151. § Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynti
152. § osakuntoutustuen myöntäminen

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.
Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat Irja
Härmälä ja Pirjo Jäntti.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 9.9.2019.

Tark. _______ / _______

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 muutoksenhakuajan.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ajalla 10.9.–24.9.2019. – Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 4. syyskuuta 2019.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Härmälä ja Pirjo Jäntti.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 10.9.–24.9.2019.
– Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 4. syyskuuta 2019.

146. §
JOHTAVA KANTTORI MINNA RAASSINAN ANOMUS VIRAN MÄÄRÄAIKAISESTA OSAAIKAISUUDESTA – esityslistan liitteet 1 ja 2
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Johtava kanttori Minna Raassina anoo viranhoidon (70 %) osa-aikaistamista ajalle 1.9.–
31.12.2019. Hänet on valittu Suomen Kanttori-urkuriliitto ry:n ja Kirkon akateemiset AKI
ry:n puheenjohtajaksi kaksivuotiselle kaudelle marraskuussa 2018 ja näihin tehtäviin
kuluvaa aikaa olisi hyvä saada vapautettua viranhoidosta oman jaksamisen ja perheen
hyvinvoinnin tukemiseksi. Johtavan kanttorin tehtävät hoidettaisiin normaalisti ja 30 %
vähennys tehdään toiminnallisista työtehtävistä, joiden hoidossa käytettäisiin tarvittaessa
toimituspalkkiosijaisia.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää johtava kanttori Minna Raassinalle viranhoidon (70 %) osaaikaistamisen ajalle 1.9.–31.12.2019.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi johtava kanttori Minna Raassinalle
viranhoidon (70 %) osa-aikaistamisen ajalle 1.9.–31.12.2019.

147. §
VIRKAVAPAUSANOMUS
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Perheneuvoja Raili Tiihonen anoo virkavapautta perheneuvojan virasta (50 %) alkaen
1.1.2020 vuoden loppuun 31.12.2020 saakka. Virkavapauden hakemisen syynä on toisen
työn tarjoutuminen asuinpaikkakunnallaan Kuopiossa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää perheneuvoja Raili Tiihoselle virkavapauden ajalle 1.1–
31.12.2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi perheneuvoja Raili Tiihoselle virkavapauden
ajalle 1.1–31.12.2020.
Tark. _______ / _______

148. §
PERHENEUVOJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Perheneuvoja Raili Tiihonen anoo virkavapautta perheneuvojan virasta (50 %) alkaen
1.1.2020 vuoden loppuun 31.12.2020 saakka.
Voimassaolevan henkilöstöstrategian mukaan 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.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että sijaisuus täytetään.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että sijaisuus täytetään.

149. §
TALOUSJOHTAJAN VALINNAN VAHVISTAMINEN
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.12.2018 siirtää työyhteisön sisäisellä siirrolla
henkilöstöpäällikkö, vt. talousjohtaja Heli Muhosen Savonlinnan seurakunnan
talousjohtajan virkaan 1.2.2019 alkaen. Siirrossa noudatettiin päätöksen mukaan kuuden
kuukauden koeaikaa, joka alkoi 1.2.2019 ja päättyi 31.7.2019. Viranhoidossa ei ole ollut
huomautettavaa ja hyväksytty lääkärintodistus on esitetty.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Heli Muhosen valinta talousjohtajan virkaan vahvistetaan.
Heli Muhonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa Heli Muhosen valinnan talousjohtajan
virkaan.

150. §
ANOMUS VUOKRANMAKSUSTA VAPAUTTAMISESTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Savonlinnan Orkesteri järjestää Savonlinnan Tuomiokirkossa su 22.9. Säveliä Suomesta konsertin, jonka solistina laulaa Jorma Hynninen. Konsertissa tarvitaan suuri kokoonpano,
koska sen ohjelmassa on täyden sinfoniaorkesterin puhaltimiston vaativia teoksia kuten
Sibeliuksen Finlandia. Tämä tuottaa orkesterille tavallista enemmän kustannuksia. Myös
Hynnisen tasoisen solistin palkkaaminen on orkesterille suuri taloudellinen panostus, mutta
se haluttiin tehdä, koska nyt on vielä tilaisuus saada hänet solistiksi ja savonlinnalaisyleisö
varmasti tulee häntä oopperajuhlilta tuttuna artistina mielellään kuuntelemaan. Konserttiin
myydään pääsylippuja, hinnaltaan 20/10 euroa.
Savonlinnan Orkesteri joutuu tulemaan tänä vuonna toimeen entistä pienemmällä budjetilla,
koska sivistystoimi leikkasi orkesterin kaupunginavustusta yli 10% edellisvuoteen nähden.
Näihin taloudellisiin seikkoihin nojaten Savonlinnan orkesteriyhdistys ry anoo Savonlinnan
seurakunnan kirkkoneuvostolta, ettei yhdistykseltä perittäisi vuokraa kirkon käytöstä 22.9.
konsertin osalta, vaikka tilaisuus on maksullinen.

Tark. _______ / _______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry:lle vapautuksen Tuomiokirkon
vuokrasta kirkkokonserttiin 22.9.2019, vaikka siihen myydään pääsylippuja.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry:lle
vapautuksen Tuomiokirkon vuokrasta kirkkokonserttiin 22.9.2019,
vaikka siihen myydään pääsylippuja.

151.§
SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen p. 044 776 8024
Seurakunnan talouden tasapainottamista mietittiin yhdessä luottamushenkilöjohdon ja johtavien
viranhaltijoiden kanssa talousseminaarissa elokuussa.
Tuolloin sovittiin, että Savonlinnan seurakunta tarjoaa myyntiin 40 kappaletta Suur-Savon Sähkön
osakkeistaan. Vähimmäishinta, jolla myynti voisi tapahtua, on 5.000 euroa/osake.
Suur-Savon Sähkön omistajilla on lunastusoikeus yhtiön osakekauppojen yhteydessä ja tätä oikeutta ovat
kunnat joidenkin kauppojen yhteydessä käyttäneet.
Savonlinnan seurakunnalla on omistuksessaan 230 kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita.
Edelleen sovittiin, että talousjohtaja kartoittaa Savonlinnan kaupungilta ja Mikkelin
kaupungilta ostohalukkuutta. Alustava tiedustelu on tehty, mutta asioiden virallisesti eteenpäin viemiseksi
tulisi tehdä kirkkoneuvoston päätös asiasta (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 luku 10 § 4).
Talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunta tarjoaa Savonlinnan kaupungille ja Mikkelin kaupungille
ostettavaksi Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita 40 kpl, vähimmäishinta 5.000 euroa/osake.
Osakkeet myydään eniten tarjoavalle kunnalle. Jos kumpikin taho tarjoaa saman suuruisen
hinnan, seurakunta pidättää oikeuden tehdä kaupan haluamansa osapuolen kanssa.
Halukkuus ostaa osakkeita tulee ilmoittaa 30.9.2019 mennessä.
Osakekaupat toteutetaan vuoden 2020 puolella.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Savonlinnan seurakunta tarjoaa Savonlinnan
kaupungille ja Mikkelin kaupungille ostettavaksi Suur-Savon Sähkö Oy:n
osakkeita 40 kpl, vähimmäishinta 5.000 euroa/osake.
Osakkeet myydään eniten tarjoavalle kunnalle. Jos kumpikin taho
tarjoaa saman suuruisen hinnan, seurakunta pidättää oikeuden tehdä
kaupan haluamansa osapuolen kanssa.
Halukkuus ostaa osakkeita tulee ilmoittaa 30.9.2019 mennessä.
Osakekaupat toteutetaan vuoden 2020 puolella

152. §
ANOMUS OSA-AIKAISEEN TYÖHÖN SIIRTYMISESTÄ
EI JULKINEN
(julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentti 25)
valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen p. 044 776 8024
Asian esittely esityslistan liitteessä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy työntekijän osa-aikaiseen työhön siirtymisen
esityslistan liitteen mukaisin perustein 1.9.2019–30.9.2020, työaika 51,7 %, 20 h/viikko.

Tark. _______ / _______

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi työntekijän osa-aikaiseen työhön siirtymisen
esityslistan liitteen mukaisin perustein 1.9.2019–30.9.2020, työaika
51,7 %, 20 h/viikko.

153. §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET – esityslistan liite 3
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelon sivu 8 annetaan tiedoksi.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelon sivun 8.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
päätösluettelon sivun 8.

154. §
MUUT ASIAT
- Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä la 5.10. Mikkelissä.
155. §
ILMOITUSASIAT
- Enonkosken kappelineuvoston pöytäkirja 12.8.2019 – esityslistan liite 4
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 3/2019 – esityslistan liite 5
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 3/2019 – esityslistan liite 6
- Kirkkoneuvoston ohjesääntö (kirkkovaltuusto 28.5.2019) on vahvistettu
tuomiokapitulissa 6.8.2019.
- Tuomiokapituli puoltaa päätöksessään 6.8.2019 Ahvioniemen määräalan
myyntipäätöksen (kirkkovaltuusto 28.5.2019) vahvistamista kirkkohallituksessa.
156. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.
157. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.45.

Tark. _______ / _______

