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Merja Immonen
puheenjohtaja
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Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____ 2015

Sirkka Rautiainen
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Aika ja paikka

Arja Saarikoski

Kirkkoherranvirasto 6.-20.10.2015

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

165. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

166. §
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 22. päivänä syyskuuta 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.

167. §
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
178. § Lausunto pastori Per Lindbladin sivutoimilupa-anomukseen
ja muutettiin käsittelyjärjestys siten, että § 177 käsitellään §:n 169
jälkeen. Numerointi pidetään ennallaan.

168. §
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
Sirkka Rautiainen ja Arja Saarikoski.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 5. lokakuuta 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 6. – 20.10.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 30. syyskuuta 2015.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Rautiainen ja Arja
Saarikoski.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 6. –
20.10.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 30. syyskuuta 2015.

169. §
SEURAKUNTATOIMISTOJEN AUKIOLOT JA PÄIVYSTYKSET
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
Kerimäen ja Punkaharjun kappeleissa kirkkoherranviraston toimistosihteerit pitivät
seurakuntatoimistoja auki seuraavasti: Punkaharjulla ti 9-15, Kerimäellä ma, ti ja pe 914. Kun toimistosihteeri Marja-Leena Sairanen jäi lomille ja eläkkeelle maaliskuussa
2015, Kerimäen perjantaipäivystys lopetettiin, mutta maanantain ja tiistain päivystystä
jatkettiin, työntekijöinä kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen ja henkilöstöpäällikkö Heli
Muhonen. Punkaharjulla päivysti toimistosihteeri Jaana Purhonen.
Kirkkoherra Juntusen tultua töihin hän päätti työnjohdollisena päätöksenä lopettaa
seurakuntatoimistojen päivystyksen Kerimäellä ja Punkaharjulla. Ne korvattiin sillä,
että Punkaharjulla on papin päivystys ma 9-12 ja Kerimäellä ti ja to 9-12. Palvelu on
näin ollen samantapaista kuin Enonkoskella ja Savonrannalla, joissa molemmissa on
papin päivystys kerran viikossa aamupäivällä.
Syy päätökseen on seuraava: Marja-Leena Sairasen jäätyä eläkkeelle kaikki
kirkkoherranviraston toimistosihteerit tarvitaan kirkkoherranvirastossa Savonlinnassa.
Muuten työvoima ei riitä väestökirjanpitoon ym. kirkkoherranviraston tehtäviin.
Seurakunnan henkilöstöstrategiassa 2015 - 2018, s. 2 todetaan ”vapautuva kirkkoherranviraston toimistosihteerin toimi jätetään täyttämättä”.
Tark. ______ / ______

Henkilöstöstrategiatyöryhmän muistiossa 19.11.2014, kohta 3, ”Henkilöstön
kuulemiskierroksen kuulumiset: Seija Puustinen, Kirkon alat ry: - - Mikäli Sairasen
tilalle ei oteta ketään, niin toiminta varmistetaan siten, että kappeleihin ei anneta
toimistotyöntekijää, vaan kaikki kirkkoherranviraston työntekijät keskitetään
Savonlinnaan.” Seuraavan kokouksen muistio 27.11.2014 ”Jani Lamberg
(JUKO/AKI:n luottamusmies) jätti eriävän mielipiteen koskien kirkkoherranviraston
toimistosihteerin vapautuvan toimen täyttämättä jättämistä. Perusteena on, että
henkilöstöstrategiatyöryhmä ei selvittänyt riittävästi Kirkon Yhteistoimintasopimuskessa (3§ 2 mom.) mainittuja henkilöstövaikutuksia, josta syystä asiasta ei
päästy yksimielisyyteen.”
Kirkkoherran työnjohdolliseen päätökseen vaikutti myös se, että seurakuntatoimistoja
päivystäneiden henkilöiden (Jaana Purhonen, Marja-Leena Sairanen ja Heli Muhonen)
mukaan seurakuntatoimistoissa asiointi on ollut melko vähäistä ja lähes kaikki
henkilöt, jotka niissä asioivat, tarvitsivat papin tai diakonin, ei sihteerin palveluksia.
Kirkon henkilötietojärjestelmä ei vielä mahdollista kirkkoherranviraston
etätyöskentelyä. Siksi kaikki kirkkoherranviraston palveluita tarvitsevat on ohjattu
kappelien seurakuntatoimistoista joka tapauksessa asioimaan Savonlinnan
kirkkoherranviraston kanssa puhelimitse, internetissä tai käymällä paikan päällä.
Kirkkoherranviraston työntekijöiden mukaan kappeleiden alueella asuvilta
seurakuntalaisilta ei ole juurikaan kuulunut valitusta siitä, että kyseisiä palveluita on
fyysisesti tarjolla vain Savonlinnassa.
Kappelien kappalaisten kanssa on sovittu, että jos kappeleissa tarvitaan jostain
erityisestä syystä toimistosihteerien tilapäistä työpanosta (muutto, tarvikkeiden
järjestely tms.), se järjestetään ”täsmäiskuin” Savonlinnasta.
Henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen esittelee kokouksessa ”tukkimiehen kirjanpidolla”
tehdyn tilaston seurakuntatoimistojen asioinnista ja asiakkaitten tarpeista.
Puheenjohtajan esitys:
Kerimäen ja Punkaharjun kappelien seurakuntatoimistojen päivystystä ei aloiteta
uudelleen. Niiden tilalla jatketaan papin päivystystä kappelin kappalaisen hyväksi
katsomina ajankohtina.
Käsittely:
Henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen antoi selvityksen seurakuntatoimistoissa
asioinneista. Vilkkaan keskustelun aikana Outi Kurttila teki vastaesityksen, että
loppuvuoden päivystykset hoidettaisiin keväisen käytännön mukaisesti. Arja
Saarikoski kannatti esitystä. Todettiin, että kirkkoneuvosto on kokouksessaan
18.8. antanut kirkkoherralle valtuudet järjestää loppuvuoden toimistojen aukiolot ja
kohdentaa työntekijäresurssit. Outi Kurttila ja Arja Saarikoski vetivät esityksensä
pois.
Päätös:

Kerimäen ja Punkaharjun kappelien seurakuntatoimistojen
päivystystä ei aloiteta uudelleen. Niiden tilalla jatketaan papin
päivystystä kappelin kappalaisen hyväksi katsomina ajankohtina.

Heli Muhonen poistui kokouksesta.

Tark. ______ / ______

170. §
LASTENOHJAAJA PAULIINA VEPSÄN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Lastenohjaaja Pauliina Vepsä anoo työnsä jatkamista lyhennetyllä viikkotuntimäärällä, 25 h/viikko, ajalla 1.9.2015 – 31.8.2016.
Kirkkoneuvoston päätöksillä 21.1.2014 ja 19.8.2014 hän on työskennellyt
viikkotuntimäärällä 25 h/viikko vuoden 2014 alusta lähtien 31.8.2015 saakka.
Lähiesimies Eeva Tuhkanen puoltaa anomusta.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lastenohjaaja Pauliina Vepsän anomuksen lyhennetyn
työajan jatkamisesta. Hänen viikkotuntimääränsä on 25 h/viikko ajalla 1.9.2015 –
31.8.2016.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti lastenohjaaja Pauliina Vepsän viikkotuntimääräksi 25 h/viikko ajalle 1.0.2015 – 31.8.2016 hänen
anomuksensa mukaisesti.

171. §
NUORISOTYÖNOHJAAJA ULLA-RIITTA KAUTOSEN IRTISANOUTUMINEN
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Ulla-Riitta Kautonen on jättänyt 21.9.2015 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen, jossa
hän sanoo itsensä irti Enonkosken kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta
30.11.2015, kun hän saavuttaa henkilökohtaisen eläkeiän.
Kautonen siirtyy eläkkeelle 1.12.2015 alkaen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Ulla-Riitta Kautoselle eron Enonkosken kappeliseurakunnan
nuorisotyönohjaajan virasta 30.11.2015 eläkkeelle siirtymistä varten.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Ulla-Riitta Kautoselle eron Enonkosken
kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 30.11.2015
eläkkeelle siirtymistä varten.

172. §
JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VALINTA - esityslistan liite 1
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Virka on ollut haettavana 23.7. – 7.8.2015 ja kirkkoneuvosto käsitteli asiaa haun
päätyttyä kokouksessaan 18.8.2015 seuraavasti:
Virkaa hakivat määräaikaan mennessä
kirkon nuorisotyönohjaaja Juha Hakala
kirkon nuorisotyönohjaaja, sosionomi YAMK Urpo Häkkinen
sosionomi AMK ja diakoni Saila Vienola
Hakijat haastateltiin 11.8.2015.
Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa haastattelujen perusteella.
Tark. ______ / ______

Käsittely:
Hakuajan päättymisen jälkeen 13.8. on saapunut myöhässä Marjo Niemen hakemus,
jota ei voida huomioida.
Saila Vienolalta puuttuu muodollinen pätevyys avoinna olevaan virkaan.
Vs. kirkkoherra ja talousjohtaja sekä kn:n ja kv:n varapuheenjohtajat ja kn:n jäsen
Tuula Rasimus haastattelivat määräajassa hakemuksensa jättäneet.
Haastattelutyöryhmä esittää, että virka laitetaan uudelleen haettavaksi 27.8. –
11.9.2015 vähäisen hakijamäärän vuoksi. Ensimmäisellä hakuajalla virkaa hakeneet
ja siihen pätevät huomioidaan viran täytössä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto jatkoi johtavan nuorisotyönohjaajan viran hakuaikaa
27.8. – 11.9.2015. Virkaa ensimmäisellä hakuajalla
hakeneet ja siihen pätevät huomioidaan virkaa täytettäessä.

Virka oli uudelleen haettavana 27.8. – 11.9.2015. Toisella hakukierroksella virkaa
hakivat edellä mainittujen lisäksi:
kirkon nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkynen
yhteisöpedagogi Kimmo Honkanen
yhteisöpedagogi Mika Räisänen
Urpo Häkkinen perui hakemuksensa 27.8.2015.
Esityslistan liitteenä on yhdistelmä hakijoista.
Haastattelutyöryhmä haastatteli Kari Tynkkysen ja Juha Hakalan 21.9.2015. Heillä
on vaadittava pätevyys kirkon virkaan.
Haastatteluissa olivat mukana kirkkoherran lisäksi henkilöstöpäällikkö,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Immonen ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Rauni Liukko, kirkkoneuvoston jäsenet Arja Saarikoski
ja Tuula Rasimus sekä vt. johtava nuorisotyönohjaaja Heikki Sorjonen.
Haastattelukokonaisuus oli samanlainen molemmille haastateltaville.
Haastattelussa syntyneen kokonaisarvion perusteella työryhmä esittää yksimielisesti
valittavaksi kirkon nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkystä johtavaksi nuorisotyönohjaajaksi. Hänellä on monipuolinen työkokemus sekä kokemusta johtavana
nuorisotyönohjaajana.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan kirkon nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkysen.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan
kirkon nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkysen 1.12.2015 alkaen.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tark. ______ / ______

173. §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VALINTA – esityslistan liite 2
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.8. julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan
viran, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti varhaisnuorisotyö. Viran vaativuusryhmä on
502 ja viran täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Viran hakuaika oli 27.8. – 11.9.2015.
Määräaikana hakemuksensa jättivät:
sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja Minna Huttunen
sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja Anna Lamberg
sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja Jaakko Vanttaja
nuorisotyönohjaaja Anneli Wirkola
yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyön koulutusohjelma Anni Vihriälä
sosionomi Elina Ruuttanen
yhteisöpedagogi Jenni Raitala
taiteen maisteri, tekstiiliala Kati Ranta
Yhdistelmä hakijoista on esityslistan liitteenä.
Haastatteluun kutsuttiin kirkon virkaan pätevät; Huttunen, Lamberg, Vanttaja,
Wirkola ja Vihriälä. Heistä Vihriälä ilmoitti jo tulleensa valituksi toisaalle, eikä
osallistunut haastatteluun.
Haastattelutyöryhmä haastatteli Minna Huttusen, Anna Lambergin, Jaakko
Vanttajan ja Anneli Wirkolan 21.9.2015. Heillä on vaadittava pätevyys kirkon
virkaan.
Haastatteluissa olivat mukana kirkkoherran lisäksi henkilöstöpäällikkö,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Immonen ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Rauni Liukko, kirkkoneuvoston jäsenet Arja Saarikoski ja
Tuula Rasimus sekä vt. johtava nuorisotyönohjaaja Heikki Sorjonen.
Haastattelukokonaisuus oli samanlainen kaikille haastateltaville.
Haastattelussa syntyneen kuvan ja kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmä esittää
yksimielisesti valittavaksi sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja Jaakko Vanttajan.
Hän mm. toi haastattelussa esille uudenlaisia, innovatiivisia työtapoja. Lisäksi
hänen tämän hetkinen työnkuvansa tukee tulevaa tehtävää työyhteisössämme.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee nuorisotyönohjaajan virkaan sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja Jaakko Vanttajan.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan virkaan sosionomi,
kirkon nuorisotyönohjaaja Jaakko Vanttajan 1.12.2015 alkaen.
Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tark. ______ / ______

174. §
KAPPELINEUVOSTOJEN OHJESÄÄNNÖN TULKINTA
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 0447768024
Kappelineuvostojen ohjesäännön 13 § mukaan:
”Kappelineuvoston on annettava kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään
ajankohtaan mennessä kertomus kappeliseurakunnan edellisen vuoden toiminnasta.
Kertomuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkoneuvoston
toimintakertomuksesta säädetään ja määrätään.”
Vielä kuluvana vuotena kappelineuvostojen määrärahoja seurataan tilikohtaisesti.
Taloustoimistossa on kuitenkin huomattu, ettei tarkkaa talouden seurantaa
kappeleiden osalta voida suorittaa. Ongelma nousee siitä, ettei kaikkiin tositteisiin
saada välttämättä erityistunnistetta, joka ohjaa kulun tietyn kappelin alle. Ongelmaa
esiintyy varsinkin kesäaikaan, kun sijaiset eivät tiedä mille kappelille jokin kulu
laitetaan. Kustannuspaikka on kuitenkin aina oikea, joten kirkkovaltuuston
hyväksymiä kuluja ei tulla ylittämään tämän ongelman takia.
Esimieskokouksessa tuli esille, että tärkeämpää kappeleissa onkin seurata toimintaa,
eikä niinkään määrärahojen riittävyyttä. Määrärahoista vastuussa kirkkovaltuustolle
on talousarviossa määrätty viranhaltija ja hänen tehtävänään on seurata koko
seurakunnan talousarvion riittävyyttä.
Vaikka vuodesta 2016 eteenpäin ei kappeleiden talouden toteutumaa seurata, tulee
taloutta silti suunnitella kappelineuvoston kohdan 12 § 4 mom. mukaan:
”tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä
kappeliseurakunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus;”
Talousjohtajan esitys:
Kappelineuvoston ohjesäännön kohtaa 13 tulkitaan Savonlinnan seurakunnassa niin,
että kappelineuvoston on annettava kirkkoneuvostolle toiminnasta kertomus.
Taloudellinen toteutuminen jää työalajohtajan vastuulle.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

175. §
MÄÄRÄALAN N. 600 M2 MYYNTI KONGONSAARESTA – liite 1
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 0447768024
Savonlinnan seurakunnalla on Kongonsaaressa kuuden rakennuspaikan kortteli saaren
länsirannalla. Näistä tonteista on myyty nyt neljä.
Myydyt tontit on nyt maastossa lohkottu. Lohkomistoimitus on kuitenkin vielä
viemättä karttajärjestelmään. Tonttien lohkonnassa seurakunnalle jäi noin 600 m2
kokoinen maakaistale myydyn tontin ja Katja Dongin omistaman (740-536-3-31)
Kaksi kenkää –nimisen tilan väliin. Liitekuva 1
Pekka Malinen on tehnyt tyttärensä Katja Dongin puolesta valtakirjalla 1500 euron
tarjouksen kyseistä noin 600 m2 määräalasta.
Määräala ei lisää Kaksi kenkää –tilan rakennusoikeutta. Seurakunnalla ei enää
lohkomisen jälkeen ole maarajaa kyseiselle määräalalle.
Tark. ______ / ______

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää noin 600 m2 määräalan myymistä tilasta 740-536-3-29
Hirvikangas Katja Dongille 1500 euron hintaan. Ostaja vastaa lohkomiskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myy
noin 600 m2 määräalan Hirvikangas tilasta 740-536-3-29 Katja
Dongille hintaan 1.500 euroa.
Ostaja vastaa lohkomiskuluista.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

176. §
KAKSI SIIVOOJA-VAHTIMESTARIN TOIMEA
valmistelija kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Kirkkoneuvostossa 21.4.2015 § 85 irtisanottiin ulkoinen siivoussopimus ja
päätettiin seurakuntakeskuksen sekä kaupunkialueen seurakuntakotien
siivouksen kotiuttamisesta.
Siivooja-vahtimestarin tehtävien tarkoitus on:
- Seurakunnan tilojen hygieniasta, puhtaudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen
- Vahtimestaripalvelun tuottaminen seurakunnan tarpeisiin
- Seurakunnan pienimuotoisten tarjoilujen järjestäminen
Kirkkoneuvosto ilmoittaa haettavaksi 2 siivooja-vahtimestarin toimea 1.11.2015
alkaen. Palkkaus vaativuusryhmän 303 mukainen. He hoitaisivat pääsääntöisesti
seurakuntakeskuksen, Miekkoniemen ja Pääskylahden seurakuntatalojen siivoukset ja
sekä tarvittaessa työvuorolistojen mukaisia tehtäviä kaikissa kaupunkialueen
seurakuntakodeissa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto ilmoittaa haettavaksi kaksi siivooja-vahtimestari toimea.
Palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen.
Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilasta. Toimet täytetään 4 kuukauden koeajalla.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

177. § KANTTORIEN VÄHENEMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUTOKSET JPSUUNNITTELUSSA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkoherra tekee tiedoksi kirkkoneuvostolle, kappelineuvostoille ja kirkkopiirin neuvostolle
seuraavan valmisteilla olevan asian:
Koska Savonrannan kirkkopiirin kirkkomuusikon virkaa ei ole täytetty (henkilöstöstrategia,
hyväksytty kirkkovaltuustossa 16.12.14) eikä huonosta taloudellisesta tilanteesta johtuen
ilmeisest voida tulevaisuudessakaan täyttää, kanttorien työvoima ei ole riittänyt messujen
Tark. ______ / ______

pitämiseen kaikissa viidessä kirkossamme, joissa jumalanpalvelus pidetään joka sunnuntai klo
10 (Savonlinnan Tuomiokirkko, Kerimäen kirkko, Punkaharjun kirkko, Enonkosken kirkko ja
Savonrannan kirkko). Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että seurakunnassamme on kuusi
kanttoria, joista jokaisen on saatava kerran kuussa vapaapäivä sunnuntaiksi. Lisäksi
Savonrannan kirkkomuusikko teki paljon toimituksia muualla kuin Savonrannalla. Siksi
Savonrannan kirkkomuusikon viran vähentäminen on aiheuttanut sen, että sijaiskanttoreita on
jouduttu palkkaamaan melko paljon. Sijaisia varten vuodelle 2015 varattu määräraha (tili 4092
toimituspalkkiot: 16.730 euroa) on tällä hetkellä ylittynyt jo yli 4000 eurolla. Ylitys johtuu
siitä, että kirkkomuusikon vähentämisestä huolimatta sijaisten toimituspalkkiomäärärahoja ei
lisätty kuin 2200 euroa, mikä johtunee siitä, että talousarviota tehtäessä henkilöstöstrategia oli
vielä hyväksymättä. Johtavan kanttorin arvio on, että koko vuonna toimituspalkkioihin varattu
määrärahan ylitys on n. 10 000 euroa (joulukuu työllistää kanttoreita eniten). Toisaalta
kirkkomusiikin työalasta silti säästyy vuonna 2015 seurakunnan varoja vuoteen 2014
verrattuna.. Johtavan kanttorin laskelmien mukaan säästö on n. 21 000 euroa
(kirkkomuusikon palkka + sivukulut – toimituspalkkiorahat ylityksineen).
Seurakuntamme surkea taloudellinen tilanne aiheuttaa sen, että runsas sijaiskanttorien käyttö
ei silti voi olla kestävä ratkaisu. Meidän on mukautettava toimintamme ja sen taso siten, että
virassa olevien kanttorien työvoima riittää.
Siksi kirkkoherra on johtavaa kanttoria ja kappelien kappalaisia kuultuaan valmistelemassa
muutoksia jumalanpalvelusten suunnitteluun. Esitys tästä tulee seuraavaan kirkkoneuvoston
kokoukseen.
Vaikuttaa siltä, että järkeviä vaihtoehtoja on ainakin kaksi:
1)
Jumalanpalveluksia porrastetaan siten, että kussakin kappeliseurakunnassa ja
kirkkopiirissä jumalanpalvelus olisi yhtenä sunnuntaina kuukaudessa johonkin muuhun aikaan
kuin klo 10, esim. klo 13, 16 tai 18. Tällöin jossain muussa kirkossa messun soittanut kanttori
ehtisi käymään soittamassa messun toisessa kirkossa. Järkevää olisi tehdä porrastus siten, että
klo kymmenestä poikkeava messuaika olisi aina samalla kohtaa kuukautta, tietenkin eri
sunnuntaina eri kirkoissa.
Johtavan kanttorin mukaan tällainen työjärjestely on mahdollista toteuttaa nykyisellä
työvoimalla. Loma-ajat ja suuret juhlapyhät voivat aiheuttaa hankaluuksia, joten kokonaan
vailla sijaisten käyttöä ei selvitä.
2)
Jumalanpalvelukset vietetään kussakin kappeliseurakunnassa ja kirkkopiirin
kirkossa sunnuntaisin klo 10. Silloin, kun kappelin oma kanttori on viikonloppuvapaalla (eli
kerran kuussa), messu vietetään vailla palkattua muusikkoa, vapaaehtoisvoimin.
Savonrannalla olisi myös kerran kuussa yksi ”kanttoriton” messu.
Johtavan kanttorin mukaan tällainen järjestely helpottaisi kanttorien työtaakkaa enemmän
kuin vaihtoehto 1. Kirkkoherran mielestä ehdotus on haasteellinen sikäli, että kappelien ja
kirkkopiirin seurakuntalaiset saattavat kokea sen epäoikeudenmukaisena. Näin ei kuitenkaan
välttämättä tarvitse olla. Kanttoriton messu antaa mahdollisuuden vapaaehtoisille ottaa
vastuuta musiikista, koko messusta, koko seurakunnasta. Se voi olla ensi askel pois sellaisesta
vääristyneestä seurakuntanäkemyksestä, jossa lähes kaikki toiminta perustuu palkkatyöhön.
Tämän johdosta kanttoriton messu voitaisiin järjestää kerran kuussa myös Savonlinnan
Tuomiokirkossa, varsinkin jos se vähentää kappeleiden kokemusta ”sorrosta”.
Tark. ______ / ______

Kanttoriton messu ei merkitse kanttorien työn väheksymistä. Kirkkomusiikki on tärkeä osa
jumalanpalvelusta, ja koulutettu kirkkomuusikko osaa sen parhaiten. Kuitenkin, jos rahavarat
eivät riitä, musiikin taso ja tyyli on mukautettava tähän tosiasiaan. Silti musiikkia voi
kanttorittomassakin messussa olla: jo pelkkä kirkkokuoron tai muutaman kuorolaisen johtama
virsilaulu ilman säestystä voi olla sävähdyttävä kokemus. Toisaalta, myös vailla musiikkia
toimitettu messu on aito messu. Kirkollinen tilanteemme, jossa messun musiikista vastaa aina
koulutettu ja palkattu kirkkomuusikko on harvinainen ilmiö maailmanlaajuisesti tai edes
Euroopan kirkkoja ajatellen.
Kanttoriton messu tulisi järjestää siten, että kanttori sopisi kirkkokuoron, yksittäisten
veisaajien tai muitten vapaaehtoisten kanssa siitä, miten musiikki järjestetään sinä
sunnuntaina, kun hän on vapaalla. Jos se ei jostain syystä mitenkään onnistu, messun
hoitaisivat ne, jotka ovat paikalla, hätätapauksessa vaikka kokonaan ilman musiikkia.
Huomattakoon, että pappistyövoima riittää messujen pitämiseen em. viidessä kirkossa joka
pyhä. Joskus suuret kirkolliset juhlapyhät tosin aiheuttavat sen, että niiden jälkeisenä
sunnuntaina jumalanpalvelusta ei vietetä. Tämä on ollut käytäntönä jo nyt.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee alustavasti jp-suunnittelusta ja pyytää kappelineuvostoja ja
kirkkopiirin neuvostoa käsittelemään asiaa lähiaikoina ainakin em. vaihtoehdon 1 ja 2
pohjalta, myös sitä, mikä olisi mieluisin kellonaika messun porrastukselle, jos siihen
päädytään.

Johtava kanttori Minna Raassina kutsuttiin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Käsittely:
Minna Raassina kertasi vielä kanttorien työvoimatilannetta ja vastasi jäsenten
kysymyksiin. Kirkkoneuvosto keskusteli edellä olevista vaihtoehdoista ja niiden
säästövaikutuksista. Myös muita vaihtoehtoja voidaan miettiä. Talouden
heikkeneminen on kuitenkin tosiasia, joka on vakavasti otettava huomioon.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti pyytää kappelineuvostoja ja kirkkopiirin
piirineuvostoa käsittelemään asiaa lähiaikoina ainakin em.
vaihtoehtojen 1 ja 2 pohjalta, myös sitä, mikä olisi mieluisin
kellonaika messun porrastukselle, jos siihen päädytään.

178. §
LAUSUNTO PASTORI PER LINDBLADIN SIVUTOIMILUPA-ANOMUKSESTA
Pastori Per Lindblad anoo lupaa hoitaa sivutointa vs. II seurakuntapastorin virassa.
Lupa koskisi kahden kehonhuoltoryhmän ohjaamista viikoittain, yhteensä kaksi
tuntia/viikko sekä yhden työnohjausryhmän ohjaamista kerran kuukaudessa,
1 tunti/kk. Toiminta tapahtuisi vapaa-ajalla siten, ettei se haittaa viran tehtävien
asianmukaista hoitamista.
Anomus liitteenä.

Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille puoltavan lausunnon sivutoimiluvan
myöntämiseksi, koska sivutoimi on ajallisesti vähäinen eikä sen katsota
haittaavan työssä jaksamista.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

179. §
MUUT ASIAT
Tiedusteltiin Savonrannan kirkkopiirin kappalaisen mahdollisuutta osallistua
kirkkoneuvoston kokouksiin. Ohjesäännön mukaan hänellä ei ole osallistumisoikeutta suoraan, mutta kirkkoherra voi kutsua kokoukseen henkilöitä kuultavaksi.
Todettiin, ettei ohjesääntöä ole tarpeen lähteä muuttamaan, vaan kirkkoherra
kutsuu Savonrannan kappalaisen mukaan.

180. §
ILMOITUSASIAT
- papiston vapaa-aikasuunnitelma syksy 2015 – esityslistan liite 3
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja 4/2015 – esityslistan liite 4
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 3/2015 – esityslistan liite 5
- Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on päätöksillään vahvistanut Mari Kulmalan
valinnan johtavaksi diakoniaviranhaltijaksi ja Sakari Seppälän valinnan lähetyssihteerin virkaan koeajan päättymisen jälkeen
- Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on vahvistanut Sanna Stainerin valinnan lähetyssihteerin toimeen koeajan päättymisen jälkeen.
- Seuraava kirkkoneuvoston kokous ti 27.10.2015 klo 16

181. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

182. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.10.

Tark. ______ / ______

