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216. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
Luovutettiin seurakuntatyön hopeiset ansiomerkit Seppo
Rautiaiselle ja Helena Parkkiselle.

217. §
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 §/2013.)
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille,
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle postin
välityksellä 8. päivänä tammikuuta 2015.
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.

218. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisättynä
245. § Suntio-vahtimestarin toimi
246. § Vahtimestari-siivoojan toimi
247. § Haastatteluryhmät virkojen ja tehtävien täyttämisprosesseihin
248. § Aloite kokouspalkkioiden tarkastuksesta

219. §
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.
Tark. ______/ ______

Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat
Rauni Liukko ja Olli Loikkanen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa keskiviikkona 21. tammikuuta 2015.
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 22.1. – 5.2.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle perjantaina 16. tammikuuta 2015.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Liukko ja Olli Loikkanen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 22.1. –
5.2.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle perjantaina 16. tammikuuta 2015.

220. §
KOLEHTISUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SAVONRANNAN KIRKKOPIIRIN
OSALTA
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksessaan 9.12. kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. –
28.6.15 Savonlinnan ja kappeliseurakuntien osalta.
Savonrannan kirkkopiirin piirineuvosto on esittänyt kevään kolehtisuunnitelmaan
sisällytettäväksi Savonrannan kirkossa kerättävät kolehdit:
25.1. kirkkopiirin lapsityöhön
15.2. kirkkopiirin diakoniatyöhön
15.3. Suomen Gideonit ry:lle
26.4. kirkkopiirin vanhustyölle
31.5. Kansan Raamattuseuran Säätiölle
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto lisää piirineuvoston esittämät viisi kolehtikohdetta 9.12.14
vahvistamaansa kolehtisuunnitelmaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto lisäsi 9.12.14 vahvistamaansa kolehtisuunnitelmaan
Savonrannan kirkkopiirin piirineuvoston esittämät viisi kolehtikohdetta yllä olevan esityksen mukaisesti.

221. §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Tark. ______/ ______

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.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin.

222. §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy johtamaan puhetta sen
jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy
johtamaan puhetta sen jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sari Behm saapui kokoukseen kello 16.30.

223. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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.

Tark. ______/ ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi
2015 - 2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin
toimikaudeksi 2015 – 2016.

224. §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015 – 2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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 2015-2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi
2015 – 2016.

225. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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 varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen
vaalin toimikaudeksi 2015-2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin toimikaudeksi 2015 – 2016.

Tark. ______/ ______

226. §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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 2015-2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi 2015 – 2016.

227. §
ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015 – 2018
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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 2015 - 2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2015 – 2018.

228. §
KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015 – 2018
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2015 - 2018.

Tark. ______/ ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2015 - 2018.

229. §
PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015 – 2018
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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 2015 - 2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
Punkaharjun kappeli-seurakunnan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2015 - 2018.

230. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN
JA MUIDEN JÄSENTEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA
VUOSIKSI 2015 – 2016
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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 johtokunnan 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 päätti 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.

Tark. ______/ ______

231. §
SAVONLINNAN SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN
VAHVISTAMINEN – Liite no 1
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 29.4.2014 kokouksessaan:
Valmistelu: kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
Johtosäännön uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi seurakuntaliitosten myötä.
Ne vaikuttavat johtokunnan kokoonpanoon ja kustannusten jakoon. Myös
sairaalapastorin tehtäväalueeseen kuuluvat paikat ovat jonkin verran muuttuneet.
Sairaalapastori on valmistellut uuden johtosäännön ja johtokunta esittää sen kirkkoneuvostolle, joka pyytää lausunnot yhteistyöseurakunnilta.
Johtosäännön muutokset vahvistaa Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto
yhteistyöseurakuntia kuultuaan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sairaalasielunhoidon johtosäännön ja
pyytää siitä lausunnot yhteistyöseurakunnilta, jonka jälkeen se esitetään kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan sairaalasielunhoidon
johtokunnan johtosäännön ja päätti pyytää siitä lausunnot
yhteistyöseurakunnilta, jonka jälkeen se esitetään kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.
Lausuntopyynnöt lähetettiin 6.5.2014.
Sulkavan, Rantasalmen ja Parikkalan kirkkoneuvostot ovat hyväksyneet uusitun
johtosäännön. Joroisten ja Kiteen seurakunnissa asia on menossa käsittelyyn.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteenä olevan
sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön, edellyttäen, että Joroisten
ja Kiteen seurakunnat sen myös hyväksyvät.
Käsittely:
Kiteeltä on puhelimitse saatu tänään tieto, että kirkkoneuvosto on kokouksessaan
hyväksynyt uusitun johtosäännön.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
liitteenä olevan sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön,
edellyttäen, että Joroisten seurakunta sen myös hyväksyy.

232. §
SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN
JÄSENEN VAALI SEKÄ HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTENSÄ VAALI
TOIMIKAUDEKSI 2015 - 2018
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
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.
Tark. ______/ ______

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 päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
1) sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kahden (2) muun jäsenen vaalin
3) johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen
henkilökohtaisen varajäsenen vaalin

233. §
TOIMISTOSIHTEERI MARJA LEENA SAIRASEN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Marja Leena Sairanen on jättänyt 31.12.2014 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen,
jossa hän sanoutuu irti kirkkoherranviraston toimistosihteerin virasta siirtyäkseen
eläkkeelle 1.5.2015 alkaen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää toimistosihteeri Marja-Leena Sairaselle eron
kirkkoherranviraston toimistosihteerin virasta 1.5.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen
vuoksi.
Käsittely:
Puheenjohtaja totesi, että henkilöstöstrategian mukaisesti toimistosihteerin virkaa
ei täytetä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi toimistosihteeri Marja-Leena Sairaselle
eron kirkkoherranviraston toimistosihteerin virasta 1.5.2015
lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

234. §
VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Lapsityönohjaaja Raili Ruotsalainen on 5.1.2015 jättänyt vuorotteluvapaaanomuksen: ”Anon mahdollisuutta jäädä vuorotteluvapaalle ajalle
1.3.2015-23.2.2016.”
Vuorotteluvapaan ehdot muuttuivat 1.9.2014.
Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 360 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 16 vuotta,
vapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää lapsityönohjaaja Raili Ruotsalaiselle vuorotteluvapaata
ajalle 1.3.2015 - 23.2.2016 edellyttäen, että vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät.

Tark. ______/ ______

Käsittely:
Puheenjohtaja kertoi, että nyt on tarkoitus kokeilla henkilöstöstrategian mukaista
yhden lapsityönohjaajan mallia. Tutkittavana on mihin tehtäviin vuorotteluvapaan
sijainen palkataan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi lapsityönohjaaja Raili Ruotsalaiselle
vuorotteluvapaata ajalle 1.3.2015 – 23.2.2016 edellyttäen, että
vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät.

235. §
EMÄNTÄ MINNA MÄNNISTÖN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Emäntä Minna Männistö on 4.1.2015 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen:
”Irtisanon itseni Savonlinnan seurakunnan emännän tehtävästä 5.1.2015 alkaen. ”
Pääemännän kanssa on sovittu, että viimeinen työpäivä on 18.1.2015.
Minna Männistö on aloittanut työsuhteen Savonlinnan seurakunnassa 1.11.2013.
Tsl 3 §:n mukaan työntekijän irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde
on jatkunut enintään viisi vuotta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää emäntä Minna Männistölle eron tehtävästään.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi emäntä Minna Männistölle eron
tehtävästään 19.1.2015 lukien.

236. §
SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkovaltuuston vahvistamassa henkilöstöstrategiassa on
päätetty toteuttavaksi vuonna 2014 vapautuneen Tuomiokirkon suntion
viran lakkauttaminen. Virka on tällä hetkellä täyttämättä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Tuomiokirkon
suntion viran päättymään 31.12.2014.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että
se lakkauttaa Tuomiokirkon suntion viran päättymään
31.12.2014.

237. §
ESITYS SAVONLINNAN SYNTYMÄTTÖMIEN LASTEN MUISTELUPAIKASTA
”LAPSELLE, JOTA EMME SAANEET”
valmistelija talousjohtaja Kari Virtanen p. 044 - 7768024
Anu Ylitolonen ja Satu Valkonen-Lindblad ovat jättäneet esityksen kirkkoneuvostolle,
että se päättäisi perustaa jollekin Savonlinnan seurakunnan hautausmaista paikan
syntymättömien lasten muistelupaikaksi.
Tark. ______/ ______

Tällaisia paikkoja on ympäri Suomea noin 10 hautausmaalla aikaisemmin perustettu.
Esittäjien mukaan ainakin Kajaanissa, Jyväskylässä, Forssassa ja Riihimäellä on
vastaavat paikat. Joillakin hautausmailla on omat paikkansa keskosten hautaamiseen,
Savonlinnassa harvat keskoset haudataan sukuhautoihin. Suurinta osaa keskosista ei
haudata minnekään, vaan ne hävitetään krematoriossa.
Seurakunnalla on hautausmaillaan muistelukivet muualle haudattujen muistolle. Jos
päädytään lisäämään muistelukivi myös syntymättömien lasten muistelupaikaksi, niin
miten tulevaisuudessa voidaan kieltää mahdolliset muut muistelukivet.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää olla perustamatta muistelupaikkaa ”Lapselle, jota emme
saaneet”
Käsittely:
Asia herätti vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Keskustelussa kaivattiin
tarkempia tietoja ja talousjohtaja muutti esitystään, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi lisätietojen saamiseksi.
Päätös:

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

238. §
SAVONLINNAN III SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Savonlinnan III seurakuntapastorin virka on ollut täyttämättä. Kirkkovaltuuston
vahvistaman henkilöstöstrategian mukaisesti kyseinen virka lakkautetaan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Savonlinnan III
seurakuntapastorin viran 1.1.2015 lukien.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa
Savonlinnan III seurakuntapastorin viran 1.1.2015 lukien.

Tiia Karosto poistui kokouksesta klo 17.30.

239. §
LÄHETYSSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Seurakunnan lähetyssihteeri Maiju Flanderille on myönnetty ero virastaan 1.3.2015
lukien. Kirkkovaltuuston vahvistaman henkilöstöstrategian mukaan lähetyssihteerin
virka täytetään. Henkilöstöstrategian valmistelun yhteydessä on linjattu, että kyseiseen
virkaan sisällytetään kansainvälisen työn sihteerin tehtäviä (kansainvälisen diakonian
ja erityisesti yhteisvastuukeräyksen vastuu).

Tark. ______/ ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto julistaa avoimeksi Savonlinnan seurakunnan lähetyssihteerin viran,
johon kuuluu kansainvälisen työn sihteerin tehtäviä (kansainvälisen diakonian ja
erityisesti yhteisvastuukeräyksen vastuu).
Viran virkapaikka on Savonlinna. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
Viran kelpoisuusehtona on kirkon lähetyssihteerin viralle määritellyt kelpoisuusehdot.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilasta.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

240. §
LÄHETYSSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Savonlinnan seurakuntaan on v. 2013 alusta toteutuneen seurakuntaliitoksen myötä
järjestetty lähetyssihteerin tehtävä (työaika ja palkkaus 100%), jonka hoitajana
toimiva lähetyssihteeri Irma Honkanen jää eläkkeelle 1.3.2015 alkaen.
Kirkkovaltuuston vahvistaman henkilöstöstrategian mukaan kyseinen tehtävä
täytetään.
Seurakunnan virassa oleva lähetyssihteeri Maiju Flander jää myös eläkkeelle 1.3.2015
lukien. Hän on ollut viimeiset vuodet osa-aikaeläkkeellä, jossa työaika on ollut 50%.
Viran tehtävien toista 50% osuutta on hoitanut Hanne Puustinen, jonka viranhoito
myös katkeaa Flanderin jäädessä eläkkeelle. Hanne Puustinen on em. työssä
perehtynyt lähetyssihteerin tehtävien hoitamiseen. Hänellä ei ole lähetyssihteerin
virkaan vaadittavaa koulutusta.
Henkilöstöstrategian valmistelun yhteydessä on keskusteltu lähetystyön työntekijäjärjestelyistä työntekijöiden eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Tällöin on todettu, että
seurakunnalla on mahdollisuus kutsua tehtävään työtä osa-aikaisena tähän asti tehnyt
työntekijä, joka tuntee työn.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää kutsua KTM Hanne Puustisen lähetyssihteerin avoimeksi
tulevaan tehtävään 1.3.2015 alkaen. Palkkaus vaativuusryhmän 402 mukaan.
Virkapaikkana Kerimäki ja Punkaharju.
Käsittely:
Puheenjohtaja kertoi, että Hanne Puustinen on tänään ilmoittanut, ettei ole
käytettävissä lähetyssihteerin tehtävää täytettäessä.
Puheenjohtaja esitti, että lähetyssihteerin tehtävä laitetaan haettavaksi. Palkkaus
vaativuusryhmän 402 mukaan. Tehtävän virkapaikkoina ovat Kerimäki ja Punkaharju.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti laittaa lähetyssihteerin tehtävän haettavaksi
puheenjohtajan esittämällä tavalla.

Tark. ______/ ______

241. §
LÄHETYSSIHTEERIN VIRAN SIJAISJÄRJESTELYT 8.1.2015 ALKAEN
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Puheenjohtajan esitys:
Osa-aikainen lähetyssihteeri Hanne Puustinen siirretään kokoaikaiseksi
tammikuun loppuajaksi sekä helmikuuksi. Tarvittaessa viranhoitomääräystä
voidaan viranhaltijapäätöksellä jatkaa maaliskuulle kunnes uudet lähetyssihteerit
saadaan valittua ja työhön.
Päätös:

Kirkkoneuvosto muutti osa-aikaisen lähetyssihteeri Hanne
Puustisen työajan kokoaikaiseksi 16.1. lukien 28.2.2015 saakka.
Tarvittaessa työaikaa voidaan jatkaa maaliskuulle viranhaltijapäätöksellä.

242. §
JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Johtavan diakoniatyöntekijän virka on ollut täyttämättä Leena Elomaa-Sorjosen
virkavapauden aikana ja eläkkeelle jäämisen jälkeen. Virkaa on hoidettu tilapäisin
järjestelyin. Kirkkovaltuuston vahvistaman henkilöstöstrategian mukaan virka
täytetään ja seuraavaa avoimeksi tulevaa diakonian virkaa ei täytetä.
Johtavan diakonian viranhaltijan johtosäännössä sanotaan (kvalt 16.12.2003):
Johtavan diakonian viranhaltijan viran kelpoisuusehtona on diakonissa tai
diakonin tutkinto. Johtavan diakonian viranhaltijan ottaa virkaan ja siitä vapauttaa
kirkkoneuvosto. Hänen esimiehensä on seurakunnan kirkkoherra.
Johtavan diakonian viranhaltijan tehtävänä ovat viran johtosäännössä mainitut
tehtävät. Viranhaltija toimii diakoniatyöntekijöiden työnjohdollisena lähiesimiehenä.
Johtosääntöä ja viran tehtäviä voidaan täsmentää seurakunnan ja työn tarpeiden niin
vaatiessa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto julistaa avoimeksi ja haettavaksi johtavan diakoniatyöntekijän viran.
Viran palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilasta.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

243. §
VII SEURAKUNTAPASTORIN (KERIMÄEN SEURAKUNTAPASTORI) VIRAN
TÄYTTÄMINEN
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Savonlinnan seurakunnan VII seurakuntapastorin (Kerimäen seurakuntapastorin) tuli
avoimeksi, kun virkaa hoitanut Leena Paintola valittiin kappalaisen virkaan.
Tark. ______/ ______

Kirkkovaltuuston vahvistaman henkilöstöstrategian mukaan kyseinen virka täytetään
ja virkaan tulee laaja-alainen työalue. Valmistelun yhteydessä on keskusteltu, että
kyseinen pappi toimii Kerimäen kappeliseurakunnan alueella sekä seurakunnan muilla
alueilla seurakunnan tarpeiden mukaan. Yhtenä mallina on ajateltu, että kyseinen
pappi tai Kerimäen papisto hoitaa Savonrannan ja mahdollisesti Enonkosken pappien
tuuraukset sekä myöhemmässä vaiheessa Savonrannan kirkkopiirin kappalaisen jäätyä
eläkkeellä Savonrannan papin tehtävät.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto julistaa avoimeksi virkaan ilmoittautumista varten Savonlinnan
seurakunnan VII seurakuntapastorin (Kerimäen seurakuntapastori) viran.
Viran tehtäviin kuuluu yleisen seurakuntatyön ja rippikoulutyön tehtävät sekä
kirkkoherran pappien työnjaossa antamat muut tehtävät. Virassa on laaja-alainen
työalue kirkkoherran pappien työnjaossa päättämällä tavalla.
Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä RLL:n
6 §:n mukainen ote. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilasta.
Käsittely:
Viran täytön aikataulu herätti vilkasta keskustelua. Martti Konsti esitti, ettei virkaa
täytetä vielä. Tuula Rasimus kannatti tehtyä esitystä. Viran välitöntä täyttöä taas
perusteltiin vasta hyväksytyllä henkilöstöstrategialla.
Puheenjohtajan esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Martti Konstin tekemää vastaesitystä kannattavat äänestävät ei.
Puheenjohtajan esitys sai 5 ääntä (Loikkanen, Immonen, Kurttila, Loikkanen O.
ja Parkkinen). Vastaesitys sai 4 ääntä (Rasimus, Jäntti, Konsti ja Vänttinen).
Taisto Kontinen ja Rauni Liukko äänestivät tyhjää. Poissa oli kaksi jäsentä.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin äänin 5 – 4.

244. §
MINNA RAASSINAN KOULUTUSANOMUS
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Kirkkoneuvosto jätti johtava kanttori Minna Raassinan anomuksen Kirjo 2 (Kirkon
johtamiskoulutus 2) koulutuksesta uudelleen valmisteltavaksi.
Seurakunnalle on vahvistettu henkilöstöstrategia joulukuun kirkkovaltuuston
käsittelyssä. Yhtenä kohtana strategiassa todetaan mm.:
Lähiesimiesten tehtäviä ja roolia selkeytetään myös siten, että lähiesimiestehtävät
rajataan ja mitoitetaan sekä työn tarpeiden että koko seurakunnan resurssien käytön
näkökulmasta.
Johtavien viranhaltijoiden (nuorisotyö, diakonia, kirkkomusiikki) työajasta lasketaan
työalan johtamiseen 30% työajasta. Kirkkomuusikon kohdalla tätä mainintaa ei vielä
ole, mutta johtosääntöuudistuksen mukaan sellainen tulee.

Tark. ______/ ______

Henkilöstön koulutukseen tulee panostaa, mutta johtavia virkoja tulisi kohdella
tasapuolisesti. Eli ensimmäiseksi tulisi päättää kouluttaako seurakunta lähiesimiehiä
tai väliportaan esimiehiä Kirkon johtamistutkinnon mukaisesti. Jos näin todetaan,
voidaan KIRJO koulutuksia myöhemmässä vaiheessa hyväksyä mukaan
keskijohdolle.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto ei hyväksy vuodelle 2015 johtavalle kanttorille KIRJO 2 koulutusta.
Käsittely:
Talousjohtaja kertoi, että koulutus on hyväksytty vuoden 2014 koulutussuunnitelmaan
mutta virkavapauden vuoksi Raassina ei ole koulutusta aloittanut.
Tämän vuoden talousarviossa on koulutukseen määräraha. Keskustelun aikana
talousjohtaja esitti koulutusta hyväksyttäväksi Minna Raassinalle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi KIRJO 2 koulutuksen johtava kanttori
Minna Raassinalle sisällytettäväksi vuoden 2015 kehittämissuunnitelmaan.

245. §
SUNTIO-VAHTIMESTARIN TOIMI
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Kirkkovaltuuston vahvistaman henkilöstöstrategian mukaan vuonna 2014
vapautunut Tuomiokirkon suntion virka lakkautetaan ja tilalle tulee
suntio-vahtimestarin toimi, joka täytetään.
Tehtävät käsittävät suntio- ja vahtimestaritehtäviä ja siivousta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto ilmoittaa haettavaksi suntio-vahtimestarin toimen.
Palkkaus on vaativuusryhmän 401 mukainen.
Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilasta. Toimi täytetään 4 kuukauden koeajalla.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

246. §
VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN TOIMI
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 3479020
Kirkkovaltuuston vahvistaman henkilöstöstrategian mukaan vuonna 2014
vapautunut vahtimestari-siivoojan toimi täytetään.
Tehtävät käsittävät siivousta ja vahtimestaritehtäviä, tarvittaessa myös
suntiotehtäviä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto ilmoittaa haettavaksi vahtimestari-siivoojan toimen.
Palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen.
Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilasta. Toimi täytetään 4 kuukauden koeajalla.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.
Tark. ______/ ______

247. §
HAASTATTELURYHMÄT VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN TÄYTTÄMISPROSESSEIHIN
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Seurakunnassa täytetään vahvistetun henkilöstöstrategian mukaisesti ja
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla virkoja ja tehtäviä. Viran tai tehtävän ollessa
julkisesti haettavana viran tai tehtävän täyttämisprosessiin kuuluu yleensä hakijoiden
haastattelu. Haastattelun suorittaa yleensä haastatteluryhmä, jossa on viranhaltijoiden
ja luottamushenkilöiden edustajat.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että virkoja tai tehtäviä täytettäessä haastatteluryhmään
kuuluvat:
Kirkkoherra tai talousjohtaja tai molemmat, henkilöstöpäällikkö sekä tarpeen mukaan
muita johtavien viranhaltijoiden ja henkilöstöpäällikön nimeämiä viranhaltijoita (esim.
lähiesimies) sekä luottamushenkilöistä:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja ja tarpeen mukaan yksi kirkkoneuvoston jäsen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että virkoja ja tehtäviä täytettäessä
haastattelutyöryhmään kuuluvat
viranhaltijoista; kirkkoherra tai talousjohtaja tai molemmat,
henkilöstöpäällikkö sekä tarpeen mukaan muita johtavien
viranhaltijoiden ja henkilöstöpäällikön nimeämiä viranhaltijoita,
kuten lähiesimies,
sekä luottamushenkilöistä; kirkkovaltuuston puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja
yksi tai useampi kirkkoneuvoston jäsen tapauskohtaisesti.

248. §
ALOITE KOKOUSPALKKIOIDEN TARKASTUKSESTA – liite 2
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen
Valtuutettu Ossi Kosonen on jättänyt 15.1.2015 päivätyn esityksen seurakunnan
kokouspalkkioiden korottamisesta. Perusteluna esitykselle pidetään sitä, että
Savonlinnan seurakunnan kokouspalkkiot ovat jääneet jälkeen isojen seurakuntien
kokouspalkkioista. Kososen esitys kokouspalkkion suuruudeksi on 50 euroa/kokous.
Tässä verkosta löydetyt hinnat muutamasta isommasta seurakunnasta:
Mikkeli
31,58 euroa
Rauma
60 euroa
Raisio
60 euroa
Lappeenranta
35 euroa
Seurakunnalle on laadittu kokouspalkkiosääntö, jonka mukaan palkkiot on maksettu.
Jos aloite hyväksytään, tulee tämä palkkiosääntö päivittää.
Hyvänä perusteluna korotukselle voidaan pitää myös sitä, että valtuutettujen vastuu
päätöksenteosta vaikeutuu vaikean taloustilanteen vuoksi. Asioihin pitää perehtyä
tarkemmin kuin aikaisemmin.

Tark. ______/ ______

Talousjohtaja valmisteli aloitteen pohjalta uudistetun kokouspalkkiosäännön, jonka
tärkeimmät kohdat ovat seuraavat:
Kirkkovaltuusto
50 €/kokous
Kirkkoneuvosto
50 €/kokous
Savonlinnan seurakunnan perheasiain neuvottelu50€/kokous
keskuksen johtokunta
Savonlinna seurakunnan sairaalasielunhoidon
50 €/kokous
johtokunta
Kappelineuvosto
50 €/kokous
Piirineuvosto
50 €/kokous
Vaalilautakunta
50 €/kokous
- ennakkoäänestys, vaalitoimitus: enintään 6 tuntia 50 €
yli 6 tuntia 70 €
Palkkiosäännön 2:4 §:n mukaiset vuosipalkkiot
Kirkkovaltuuston
Kirkkovaltuuston
Kirkkoneuvoston
Palkkiosäännön 4 §:n mukainen kokouspalkkio

pj. 1200 €
varapj. 500 €
varapj. 1200 €
50 €/kokous

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta kokouspalkkiota korotetaan 50 %.
Talousjohtajan esitys:
Talousjohtaja esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy uudistetun
kokouspalkkiosäännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
uudistetun kokouspalkkiosäännön.

249. §
MUUT ASIAT
Jäsenet toivovat uusien pappien esittelyä esim. kirkkoneuvoston kokouksissa.
Puheenjohtaja kirjasi toiveen.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Rasimus kiitti neuvostoa hyvästä
yhteistyöstä kuluneen työteliään 4-vuotiskauden aikana.

250. §
ILMOITUSASIAT
- Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 11.12.2014 vahvistanut
kirkkovaltuuston 2.10.2014 tekemät myyntipäätökset;
määräalan myynti Jari Kuikalle, määräalan myynti Markku Hiltuselle, määräalan
myynti Jyrki ja Minna Hakuliselle, tilan myynti Petri Kososelle ja määräalan
myynti Kari ja Anne Kaartiselle
- Kolehti Kazanin kirkkohankkeen hyväksi 3.8.2014 tuotti 1.285,14 €. Siitä
kiitokset on lähettänyt piispa Aarre Kuukauppi.
- Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 822/2014 (9.12.2014)
Tark. ______/ ______

-

Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä Mikkelissä 14.2.2015
Lapsivaikutusten arvioinnin koulutuspäivä Mikkelissä 18.2.2015
18.1. uusien valtuutettujen tehtävään siunaaminen
27.1. kirkkovaltuuston järjestäytymiskokous

251. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

252. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja kiitti vielä luottamushenkilöitä kuluneesta toimikaudesta.
He ovat antaneet paljon arvokasta aikaa luottamustoimen hoitamiseen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Tark. ______/ ______

