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37. §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 15.25.

38. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

39. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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40. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja sovitaan tarkastusaika ja nähtävillä oloaika.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Parkkinen ja Anna-Mari Kautto.
Pöytäkirja tarkastetaan 2.11.2015 ja on nähtävillä 3.- 16.11.2015.

41. §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
TARKASTUKSEN TARKOITUS:
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että
hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan
viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Kirkkoneuvosto
on antanut Savonrannan piirineuvoston tehtäväksi katselmuksen suorittamisen
kirkkopiirin alueella.
Puheenjohtajan esitys:
Piirineuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen ylipuutarhurin kanssa ja antaa sen
kirkkoneuvostolle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.
Käsittely:
Piirineuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen ylipuutarhurin ja kiinteistöjen hoitaja
ja haudankaivajan kanssa. Piirineuvosto kiinnitti huomiota erinomaisesti ja siististi
hoidettuun hautausmaahan. Kesän aikana oli mm. tehty kultauksia vanhoihin
hautakiviin sekä poistettu edellisenä vuonna kaadettujen puiden kannot.
Muistolehdon ja uurnahautausmaan luokse on saatu nimipaasi, johon tulee syksyn
aikana vielä risti ja lintu. Paasi vastaa piirineuvoston toivetta.
Piirineuvosto kiinnitti huomioita hautausmaan työkaluvaraston epäkäytännöllisyyteen,
työkalut eivät mahdu sinne ja hiekoitusepeli säilytetään ulkosalla.
Päätös:
Piirineuvosto esittää kirkkoneuvostolle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten,
että Savonrannan hautausmaan kappelin ulkoseinät pestään ja tarvittaessa maalataan,
kappelin päädystä rantapuolelta avataan maisemaa poistamalla kuusikkoa.
Jatkossa hautausmaalta poistetaan huonompia vanhoja puita ja istutetaan tilalle uusia.
Piirineuvosto esittää, että Savonrannan hautausmaan työkaluvarasto uusitaan.
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42. §
VUODEN 2015 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ
Puheenjohtaja selvitti määrärahojen käyttöä.
Niitä on käytetty reilu 2.000 € ja jäljellä on noin 2.800 €, josta suurin osa jo jyvitetty.
Diakonityön retkeen on varattu 800 euroa, ja osa määrärahoista käytetään
kirkkokyyteihin ja -kahveihin sekä itsenäisyyspäivän seppeleeseen.
Nuorisotyön 200 euron talousarvioon on pyydetty tarkennusta.
Päätös:
Nuorisotyön 200 euroa varataan nuorisoillan esiintyjäpalkkioon ja tarjoiluun
Savonrannan vanhiksella. Jos tämä ei onnistu, järjestetään nuorisolle oma Uuden
vuoden vastaanotto.
Sen lisäksi varataan 100 euroa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen
matkakorvauksen maksamiseksi ja 130 euroa seppeleeseen.

43. §
KANTTORIEN VÄHENEMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUTOKSET JPSUUNNITTELUSSA
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 29.9.2015 seuraavasti:
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
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.
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43. §
KANTTORIEN VÄHENEMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUTOKSET JPSUUNNITTELUSSA, jatkoa
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”.
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.
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43. §
KANTTORIEN VÄHENEMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUTOKSET JPSUUNNITTELUSSA, jatkoa
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.

Puheenjohtajan esitys:
Piirineuvosto antaa kirkkoneuvostolle lausunnon edellä esitetystä asiasta.
Käsittely:
Puheenjohtaja muutti esitystään edellisen illan kirkkoneuvoston kokouspäätöksen
mukaisesti, jossa päätettiin että Savonlinnan seurakunnassa jumalanpalvelukset
jatkuvat toistaiseksi ennallaan.
Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan tiistai-iltana 27.
lokakuuta luopua suunnitelmasta joko kerran kuussa porrastaa päiväjumalanpalvelusten alkamisaikaa Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan
kirkoissa tai viettää niissä kerran kuussa kanttoriton messu. Suunnitelma juontaa
juurensa kanttoripulaan ja Savonrannan kirkkopiirin kirkkomuusikon virkaan, jota ei
taloudellisesta tilanteesta johtuen ole täytetty. Sijaiskanttoreita on kuitenkin jouduttu
palkkaamaan.
Kappelineuvostoista saadun palautteen perusteella kirkkoneuvosto katsoi, että
muutosten aiheuttama haitta olisi painoarvoltaan suurempi kuin niistä saatu
taloudellinen hyöty, joka jäisi alle 10 000 euron. Säästöjä toimituspalkkioissa haetaan
kanttorien ja pappien työvoiman käytön entistä tarkemmalla suunnittelulla.
Päätös:
Ei aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa.
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44. §
KIRKKOPIIRIN EDUSTAJIEN JUMALANPALVELUSRYHMÄN
TOIMINTASUUNNITELMA
Edellisenä sunnuntaina toteutettiin ensimmäisen kerran Savonrannalla
jumalanpalvelus jumalanpalvelustyöryhmän kanssa. Ryhmässä oli mukana
piirineuvoston jäseniä.
Jumalanpalveluksessa kävi noin 40 henkeä, mikä oli yli puolet enemmän kuin
monessa kirkkopiirin sanajumalanpalveluksessa. Toimintaan oltiin tyytyväisiä
molemmin puolin..
Savonrannan Marttayhdistys on luvannut toimia jumalanpalvelusryhmänä kerran
keväällä ja kerran syksyllä 2016. Myös Eläkeliiton Savonrannan yhdistys ilmaisi
kiinnostuksensa,
Muita mahdollisia ovat Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys, Palvelukoti Koivula,
Savonrannan vanhempainyhdistys, Lions Club Savonranta, Oriniemen Savu ja
Oriniemen maa- ja kotitalousseura.
Piirineuvoston jäsenet hakevat koko ajan lisää työryhmiä.
Päätös:
Kirkkopiirin jumalanpalvelustyöryhmä avustaa jumalanpalveluksen järjestämisessä
15.11.2015, tarjotaan kirkkokahvit.

45. §
TEKSTINLUKIJAT
Päätös:
Sovittiin jumalanpalvelustekstien lukijat liitteen 1 mukaisesti.

46. §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Seppeleenkantajat Itsenäisyyspäivänä
Päätös:
Itsenäisyyspäivän seppeleen kantajiksi valittiin Päivi Käyhkö ja Arto Sairanen, varalla
Martti Pursiainen ja lipunkantajaksi Heikki Karvinen.

47. §
ILMOITUSASIAT
Seuraava piirineuvoston kokous pidetään tiistaina 12.1.2016 klo 14.
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48. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.

,

.

Jaakko Parkkinen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu

Anne Käyhkö
sihteeri

.

. 2015.

Pöytäkirjan tarkastajat:

,
Helena Parkkinen

.
Anna-Mari Kautto
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