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183. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

184. §
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 20. päivänä lokakuuta 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.

185. §
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
203. § Puukaupat

186. §
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
Touko Ahokas ja Tapani Hannonen.
Tark. ______ / ______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 2. marraskuuta 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 3. – 17.11.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 28. lokakuuta 2015.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Touko Ahokas ja Tapani
Hannonen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 3. –
17.11.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 28. lokakuuta 2015.

187. §
KANTTORIEN VÄHENEMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUTOKSET JPSUUNNITTELUSSA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 29.9. seuraavasti:
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).
Tark. ______ / ______

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”.
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

Tark. ______ / ______

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.

Savonrannan kirkkopiirin neuvoston kokous on 28.10.2015, joten sen lausunto ei ehdi
tähän kokoukseen. Sama koskee Enonkosken kappelineuvostoa, jonka seuraava
kokous on 9.11.2015.
Kerimäen kappelineuvosto esittää kokouksensa 5.10.2015 pöytäkirjassa, että
jumalanpalveluselämää jatketaan Kerimäen kappeliseurakunnan alueella vuoden 2015
toiminnan mukaisesti: jumalanpalvelusaikoja ei porrasteta eikä ns. kanttorittomia
messuja ryhdytä järjestelmään pääjumalanpalveluksina. Kappelineuvosto esittää
yhdeksänkohtaisen perustelun päätöksensä tueksi (ks. liitteenä oleva pöytäkirja) ja
toteaa, että yksittäistapauksissa voidaan kokeilla klo 18 pidettäviä messuja.
Punkaharjun kappelineuvosto keskusteli kokouksessaan 7.10.2015 kanttorityövoiman
käytöstä kappelien jumalanpalveluselmässä (ks. liitteenä oleva pöytäkirja). Se kokosi
suuntaviivoja ja periaatteita asiasta annettavan lausunnon laatimista varten. Lausunto
annetaan kappelineuvoston kokouksessa 11.11.2015. Näitä ovat: seurakuntalaisten
palautteen saaminen on tärkeää, kanttorittomia messuja olisi hyvä kokeilla
Tuomiokirkossa, mittakaavaltaan melko pieni taloudellinen kysymys, oma kirkko ja
oma messu ovet meille tärkeä, musiikki keskeisessä osassa jumalanpalveluselämässä,
vapaaehtoisresurssia vaikeampi saada kuin metropolissa, turvallisuus ja pysyvyys,
jaksaminen ja lohtu, rutiinit.
On valitettavaa, että Savonrannan ja Enonkosken palautetta ei ehditä ottaa huomioon
eikä Punkaharjun lopullinen lausunto ehdi tähän kokoukseen. Talousarvion ja
toimintasuunnitelman kannalta valmistelun on kuitenkin tarpeellista saada asiasta
päätös aikaiseksi jo nyt.

Tark. ______ / ______

Saadun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että kumpikaan, messujen porrastaminen
tai kanttorittomat messut, eivät ole saaneet kannatusta.
Lisäksi kanttorit vastustavat kumpaakin muutosta. Kokouksessaan 7.10.2015 he ovat
esittäneet seuraavia huomioita messuaikojen porrastukseen tai kanttorittomiin
messuihin:
”- Messujärjestelyillä tavoitellut säästöt (10 000 €) kokonaishenkilöstömenoista (n.
5,1 miljoonaa €) olisivat verraten vaatimattomat (0,2 %).
- Toimituspalkkioista osa on maksettu myös papeille; tämän vuoden 20 543 euron
kokonaissummasta 2 844 € (tilanne 15.10.2015).
- Toimituspalkkiomäärärahojen lisäämättä jättäminen ja ylitykset v:lle 2015
kompensoituvat sillä, että budjetissa 2015 on mukana täyttämättä jätetyn
kirkkomuusikon viran palkkaus (n. 30 000 € + sivukulut). Säästöä toteutuu.
- Messuaikojen porrastaminen vaikeuttaisi muuta sunnuntaitoimintaa (päiväjuhlat,
kinkerit, konsertit, luontokirkot, jo pidettävät päivämessut Oravissa, Enonkosken
luostariyhteisössä, Pääskylahdessa ja Vuoriniemellä).
- Täystyöllistettyjen viranhaltijoiden kohdalla on toisia työtehtäviä lisättäessä tehtävä
vähennystä toisessa kohtaa.
- Vastuu kanttorittomien messujen vapaaehtoismuusikoista koetaan hyvin
kuormittavana.
Kanttorit esittävät, että toimituspalkkiomäärärahat nostetaan realistiselle tasolle ja
sillä tavoin turvataan resurssit seurakunnan eri osien jumalanpalveluselämää varten.
Toimituspalkkioresurssi on joustava ja käytettävissä siellä missä tarvitaan, jopa
useassa paikassa samanaikaisesti. Seurakuntatalouden lisäsäästöt on kohdennettava
suunnitelmallisesti ja oikeudenmukaisesti kaikille eri työaloille.”
Saadun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että muutosten aiheuttama haitta olisi
painoarvoltaan suurempi kuin niistä saatava taloudellinen hyöty, joka jäisi alle 10 000
euron. Näin ollen on parempi luopua molemmista muutoksista ja varata ensi vuoden
budjettiin rahaa sijaiskanttoreiden toimituspalkkioita varten niin paljon, että messut
voidaan toteuttaa kaikissa kappeleissa ja kirkkopiirissä klo 10. Kanttorittomia messuja
ja messuajan porrastusta voidaan kokeilla yksittäistapauksissa.
Säästöjä toimituspalkkioissa on mahdollista hakea kanttorien ja pappien työvoiman
entistä tarkemmalla suunnittelulla.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntamme kappeleissa ja kirkkopiirissä messuaikoja ei toistaiseksi porrasteta
eikä toimiteta kanttorittomia messuja pyhien päiväjumalanpalveluksina. Säästöjä
toimituspalkkioissa haetaan kanttorien ja pappien työvoiman käytön entistä
tarkemmalla suunnittelulla.
Outi Kurttila saapui kokoukseen kello 16.20.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Tark. ______ / ______

188. §
PÄÄSIÄISNÄYTELMÄ VUONNA 2016
Valmistelija: Kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
Teatteri Mylly on valmis ja halukas toteuttamaan viime vuotisen pääsiäisdraaman
”Pontius Pilatuksen aikana” hiljaisella viikolla 2016. Viime vuonna näytelmä tuli
maksamaan seurakunnalle hieman yli 9000 euroa. Näytelmä oli hieno, mutta on
aiheellista kysyä, onko meillä varaa kustantaa se. Näytelmä olisi mahdollista toteuttaa
siten, että näytöksiin myytäisiin pääsylippuja, hinnaltaan 5-10 euroa. Teatteri Myllyn
johtajan Mikko Nurmelan mukaan tällainen ratkaisu olisi mahdollinen.
Lapsiasiain vaikutusten arviointi: Jos lapsilta ei peritä pääsymaksua, muutoksen
vaikutukset ovat melko pieniä. On mahdollista, että vähävaraisten lapsiperheitten
vanhemmat päättävät olla tulematta pääsiäisdraamaan, jos pääsymaksu peritään
perheen aikuisilta. Silloin heidän lapsiltaan näytelmä jää näkemättä. Toisaalta, jos
draamaa ei toteuteta lainkaan, sitä ei näe kukaan, eivät edes lapset.
Puheenjohtajan esitys:
Vuoden 2016 Savonlinnan Tuomiokirkon pääsiäisdraama toteutetaan siten, että
seurakunta varaa budjettiin 8000 euroa näytelmän vaatimiin kuluihin. Seurakunta myy
näytelmään pääsylippuja, joista saatavilla tuloilla katetaan ainakin osa tuosta
summasta. Alle 15-vuotiailta pääsymaksua ei peritä.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

189. §
LAPSITYÖN ESITYS OPPISOPIMUSOPISKELIJAN OTTAMISESTA – liite no 1
Valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Lapsityönohjaaja Eeva Tuhkanen esittää, että seurakunta ottaisi Jaana Ylisen 1,5
vuotta kestävään oppisopimuskoulutukseen 1.1.2016 - 31.5.2017. Ylinen on ollut
Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonlinnassa lastenohjaajan sijaisena pitkiä ajanjaksoja.
Hän on hoitanut työnsä innostuneesti ja vastuuntuntoisesti.
Esityksessään (liite 1) Tuhkanen perustelee esitystään sillä, että lapsityön työvoiman
riittävyys on viety tällä hetkellä äärimmilleen: keväällä 2015 ei jatkettu kolmen
määräaikaisen työntekijän työsopimusta, yksi lapsityöntekijä jäi heinäkuussa
eläkkeelle ja yhden lapsityöntekijän eläkeanomus on laitettu syyskuussa
Terveystalosta eteenpäin. Kahdelle lastenohjaajalle on syyskuussa anomuksesta
myönnetty viikkotuntimäärien pienentäminen. Kolmas harkitsee tammikuun alusta
viikkotuntiensa vähentämistä ja mahdollista osa-aikaeläkettä ensi syksystä. Yksi
kokoaikainen lastenohjaaja on joulukuun loppuun asti työkokeilussa 20 h/vko.
Lapsityön sijaistarve on ollut suuri.
Oppisopimusopiskelijan minimiviikkotuntimäärä on 25 h. Työnantajalle maksetaan
oppisopimusopiskelijasta korvauksia 150 - 200 euroa/kk. Jos korvaus on 150 e/kk,
Tuhkasen laskelmien mukaan kokonaiskustannukseksi seurakunnalle jää 14 194

Tark. ______ / ______

e/vuosi, mikä vastaa ulkopuolisten sijaisten kustannuksia. Oppisopimusopiskelu ei
takaa vakituista työsuhdetta seurakunnassa.
Toisaalta seurakunnan taloudellinen tilanne on huono. Lisätyövoiman palkkaamista
tulisi välttää, ennen kuin henkilöstöstrategiatyöryhmä ennättää tehdä linjauksia
tulevaisuudesta. Tämä tapahtuu vasta Rantasalmi –liitoksen tapahduttua.
Lapsiasiain vaikutusten arviointi: Lasten kannalta on tärkeää, että seurakunnalla on
riittävästi lastenohjaajia töissä. Toisaalta lasten hyvinvointia palvelee myös se, että
seurakunnan talous pysyy kunnossa.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakunta ottaa Jaana Ylisen oppisopimuskoulutukseen 1.1.2016 – 31.5.2017, mikäli
Eeva Tuhkasen anomuksessa mainittu yhden lastenohjaajan syyskuussa 2015
Terveystalosta eteenpäin laitettu eläkeanomus menee läpi tai kyseinen lastenohjaaja
jää pitkälle sairaslomalle. Oppisopimusopiskelu ei takaa vakituista työsuhdetta
seurakunnassa.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

190. §
ALUEKAPPALAINEN TOIVO LOIKKASEN SIJAISUUSJÄRJESTELYT
Valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen, 0447768016
Tuomiokapituli myönsi aluekappalainen Toivo Loikkaselle virkavapaata
vuorotteluvapaan vuoksi ajalle 1.3. - 31.7.2016. Tälle ajalle tarvitaan sijainen.
Kerimäen kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että seurakuntapastori Jani
Lambergille pyydetään virkamääräystä vs. kappalaisen virkaan ajalle 1.3. 31.7.2016. Jani Lamberg on ilmoittanut olevansa käytettävissä. Kappelineuvosto
esittää edelleen kirkkoneuvostolle, että vuorotteluvapaan järjestelyn osana palkataan
vs. seurakuntapastoriksi sopiva ja vuorotteluvapaan ehdot täyttävä pappi. Kyseeseen
voisi tulla myös teologian maisteri, joka saisi pappisvihkimyksen ja sen myötä
viransijaisuuden. Pappisvihkimys on Mikkelin hiippakunnassa 31.1.2016.
Kirkkoherran mielestä Kerimäellä ei tarvita kesällä kolmea pappia. Järkevämpää olisi
käyttää vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavaa pappia koko seurakunnan alueella
kiertävänä ”kesäpappina”. Tämä mahdollistaisi myös sen, että sairaalapapin
kesäloman sijaista ei tarvitsisi erikseen palkata.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta seurakuntapastori Jani Lambergille
virkamääräyksen Kerimäen vs. aluekappalaisen virkaan ajalle 1.3. - 31.7.2016.
Palkataan ajalle 1.3. - 31.8.2016 Kerimäen vs. seurakuntapastoriksi sopiva ja
vuorotteluvapaan ehdot täyttävä pappi tai teologian maisteri, joka saa
pappisvihkimyksen Mikkelin hiippakuntaan. Kyseisen papin sijoituspaikkana on 1.3. 31.5. Kerimäki ja 1.6. - 31.8. Savonlinna. Kesäkuun alusta elokuun loppuun hän
toimii koko seurakunnan alueella ”kesäpappina” ja, jos mahdollista, sairaalapapin
kesäloman sijaisena.

Tark. ______ / ______

Jos vuorotteluvapaan sijaisen ehtoja täyttävää sopivaa pappia ei ole mahdollista saada,
vuorotteluvapaan sijaisuus hoidetaan palkkaamalla seurakuntaan joku muu
vuorotteluvapaan sijaisen ehdot täyttävä henkilö. Kerimäen vs. seurakuntapastoriksi ja
”kesäpapiksi” palkataan ajalle 1.3. - 31.8. sopiva pappi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti pyytää tuomiokapitulilta seurakuntapastori
Jani Lambrgille viranhoitomääräyksen vs. V kappalaiseksi,
Kerimäen aluekappalaisen virkaan, ajalle 1.3. – 31.7.2016.
VI seurakuntapastorin sijaisuusjärjestelyt ajalle 1.3. – 31.5.2016
sekä vuosilomien sijaisuuksien osalta 1.6. – 31.8.2016 hyväksyttiin
järjestettäväksi puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

191. §
PUNKAHARJUN ALUEKAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen, 0447768016
Aluekappalainen Marjaana Härkönen on irtisanoutunut Savonlinnan seurakunnan VI
kappalaisen virasta toiseen tehtävään siirtymisen johdosta. Punkaharjun
kappelineuvoston on kokouksessaan 7.10.2015 §:n 61 kohdalla
todennut toiveenaan, että virka täytettäisiin mahdollisen nopeasti.
Lisäksi kappelineuvosto on määritellyt valintakriteerejä: Näkemystä, määrätietoista
otetta ja rohkeutta kappeliseurakunnan omaleimaisen toiminnan kehittämiseen.
Arvostaa maaseutuseurakunnan toimintaa.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin istunto on 27.10. päivällä. Tässä istunnossa
kapituli voi julistaa viran haettavaksi. Tällöin hakuaika olisi marraskuussa ja kapituli
voisi istunnossaan 8.12. todeta hakijoiden kelpoisuudet, jonka jälkeen
kappelineuvosto voi suorittaa valinnan.
Em. aikataulusta johtuen henkilöstöpäällikkö on kirkkoherran pyynnöstä ollut
hiippakuntaan yhteydessä ja pyytänyt laittamaan viran auki.
Puheenjohtajan esitys:
Todetaan, että pyyntö Punkaharjun kappalaisen viran auki laittamisesta on lähtenyt
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin ja tämä on myös kirkkoneuvoston tahdon
mukaista. Kapituliin on lähetetty kappelineuvoston määrittelemät valintakriteerit em.
virkaan: ”Näkemystä, määrätietoista otetta ja rohkeutta kappeliseurakunnan
omaleimaisen toiminnan kehittämiseen. Arvostaa maaseutuseurakunnan toimintaa.”
Palkkaus vaativuusryhmän 602 mukaan.
Käsittely:
Puheenjohtaja kertoi, että on sovittu, että Savonlinnan papit auttavat Punkaharjun
alueella viran täytön ajan.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

192. §
SUOSITUS SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ – liite no 2
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020

Tark. ______ / ______

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2014 - 2016 liite 15
Suositus sairaanhoidon järjestämisestä sisältää 2§ 2 mom. kohdalla
muutoksen aiempaan verrattuna.
Entinen 2 §:n 2 mom. : Työssäoloehto
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja voi saada viranhaltija tai työntekijä,
jonka palvelussuhde on tarkoitettu kestämään yhdenjaksoisesti kauemmin
kuin neljä kuukautta.
Uusi 2 §:n 2 mom.: Työssäoloehto
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja annetaan viranhaltijalla/työntekijälle,
jonka palvelussuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti kauemmin kuin neljä kuukautta.
Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.2015 ja päätöksessään
esittää uuden suosituksen käyttöön ottoa seurakunnassamme.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön
liitteenä olevan suosituksen sairaanhoidon järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan
seurakunta ottaa käyttöön liitteenä olevan suosituksen sairaanhoidon järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.

193. §
SUOSITUS SUOJAVAATETUKSESTA SEURAKUNNASSAMME – liite no 3
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2014 – 2016 liite 16
Entinen 1 § 3 mom.: Tämä suositussopimus ei koske viranhaltijaa tai työntekijää
joka on otettu palvelukseen enintään kolmen kuukauden ajaksi.
Uusi 1 § 4 mom.: Suositusta sovelletaan viranhaltijaan/työntekijään, kun
virka-/työsuhde on kestänyt kolme kuukautta.
Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.2015 ja päätöksessään
esittää uuden suosituksen käyttöön ottoa seurakunnassamme.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön
liitteenä olevan suosituksen suojavaatetuksesta 1.1.2016 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan
seurakunta ottaa käyttöön liitteenä olevan suosituksen
suojavaatetuksesta 1.1.2016 alkaen.

Tark. ______ / ______

194. §
SUOSITUS TYÖPAIKKARUOKAILUN JÄRJESTÄMISESTÄ SEURAKUNNASSAMME
liite no 4
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2014-2016 liitteenä 17 on päivitetty
suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassamme.
Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.2015 ja päätöksessään
esittää uuden suosituksen käyttöön ottoa seurakunnassamme.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta ottaa käyttöön
liitteenä olevan suosituksen työpaikkaruokailun järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan
seurakunta ottaa käyttöön liitteenä olevan suosituksen
työpaikkaruokailun järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.

195. §
RANTASALMEN KAPPELINEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ - liite no 5
Kappeliseurakuntien ohjesäännöt tulee hyväksyä kirkkovaltuustossa ja vahvistaa
tuomiokapitulissa. Rantasalmen kirkkoneuvosto on pitänyt lausunnossaan liitteenä
olevaa oman kappeliseurakunnan ja (-neuvoston) ohjesääntöä hyvänä ja asiallisena.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto perustaa Rantasalmen seurakunnan kappeliseurakunnan
ja esittää liitteenä olevan kappelineuvoston ohjesäännön kirkkovaltuustolle
hyväksyttäviksi. Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaa Savonlinnan
seurakuntaan Rantasalmen kappeliseurakunnan ja esittää liitteenä
olevan Rantasalmen kappelineuvoston ohjesäännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ohjesääntö lähetetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

196. §
KERIMÄEN TAPULIN VUOKRAUS 2016 KESÄKSI + OPTIO 1 VUOSI
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024

Savonlinnan seurakunta ei pitänyt Kerimäen Tapulin kioskia auki kesällä 2015.
Kerimäen kappeliseurakunnalta on tullut toive saada pidettyä tapulin kioskia
tulevaisuudessa auki kesäisin. Tämä palvelisi sekä Kerimäen matkailua, sekä
seurakunnan lähetystyötä, kun saataisiin myydyksi lähetyksen hyväksi tuotteita.
Seurakunnan ei kannata pitää tapulin kioskia auki ja siihen on etsitty vuokralaista.
Tark. ______ / ______

Kahvila Munkki-Kammion pitäjä Riitta Kettunen on halukas vuokraamaan Tapulin
kioskitoimintaa varten. Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat neuvotelleet Kettusen
kanssa vuokraehdoista ja neuvottelun perusteella on laitettu seuraavat ehdot:
• Tapulin kioskissa myydään seurakunnan lähetyksen tuotteita. Kioskin pitäjä
saa tuotteista 20 % provision, tilitys kuukausittain seuraavan kuukauden 15
päivä mennessä.
• Sähköt seurakunnalta
• Jätehuolto seurakunnan astioihin
• Talvikirkon puolelta vesi + henkilökunnan wc
• Vuokra 1000, sis alv euroa kesältä, laskutetaan heinäkuun lopulla
• Aikaisempien kesien kalusteet kuuluvat vuokraan
• Näköalatasanteelle ei seurakunnan luvalla päästetä ketään
• Kahvila Munkki-Kammiolla on 1 vuoden optio tapulin vuokraan
Talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunta vuokraa Kerimäen Tapulin yllä mainituilla ehdoilla Kahvila
Munkki-Kammiolle kesäksi 2016 ja antaa option myös vuodesta 2017.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

197. §
TALOUSKATSAUS PER SYYSKUU 2015 – esityslistan liite 1
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Talousjohtaja antaa kolmen kuukauden välein kirkkoneuvostolle talouskatsauksen.
Tässä on liitteenä ennuste kuluvan vuoden tuloksesta. Tällä hetkellä näyttää, että
seurakunnan tilinpäätös tulisi olemaan hieman ylijäämäinen. Huomattavaa on
kuitenkin, että tuloslaskelmassa on 415.000 euroa myyntivoittoja, jotka ovat
muodostuneet metsäpalstojen ja tonttien myynnistä.
Tarkempaa tietoa taloudesta annetaan kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi tuloskatsauksen.
Käsittely:
Talousjohtaja kertoi, että palkoista on saatu säästöjä eläkkeelle jäämisten vuoksi sekä
siksi, että paikkoja on ollut joko kokonaan tai osittain täyttämättä. Myös ostoissa
on oltu maltillisia. Verotulot jäävät todennäköisesti ennakoidusta, marraskuun
verotilitys varmistaa tilanteen lopullisesti. Omaisuuden myyntitulojen ansiosta
näyttäisi, että 0-tulos olisi mahdollinen.
Päätös:

Talousjohtajan antama talouskatsaus kirjattiin tiedoksi.

198. §
VEROTULOPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024

Tark. ______ / ______

Savonlinnan seurakunnassa on eletty supistuvan talouden aikaa jo useamman vuoden
ajan. Henkilöverotulojen kehitys vuoden 2013 seurakuntaliitoksen jälkeen on ollut
seuraava:
2013
6.300.000 euroa
2014
6.174.000 euroa
2015
6.000.000 euroa (ennuste 9 kk perusteella)
Samaan aikaan seurakunnastamme on vähentynyt veronmaksajia seuraavasti:
2013
-677
2014
-726
Vuoden 2015 tilastoja on vielä turhan aikaista ennustaa, koska suurin osa kirkosta
eroamisista tapahtuu marras- ja joulukuun aikana. Voidaan kuitenkin tilastollisesti
odottaa noin 600 jäsenen vähentymistä. 31.8.2015 tilaston mukaan Savonlinnan
kaupungin väliluku on vähentynyt 125 henkilöllä ja kirkosta on eronnut syyskuun
lopun tilanteen mukaan 111 jäsentä.
Vuoden 2016 alusta Savonlinnan seurakuntaan liittyy Rantasalmen seurakunta.
Rantasalmella veroprosentti on ollut 2,00 ja näinkään korkeana se ei ole riittänyt
kattamaan Rantasalmen seurakunnan kuluja. Nyt rantasalmelaisten osalta
veroprosentti tulee laskemaan samalle tasolle kuin mitä savonlinnalaiset maksavat.
Seurakunnan taloutta on pyritty tasaamaan kiinteän omaisuuden myynnillä. Tällä
hetkellä ei kuitenkaan kiinteistökauppa käy ja näin ollen jäädään myös tällä saralla
jälkeen tavoitteesta.
Investoinnit:
Tällä hetkellä seurakunta investoi noin 500.000 euroa Punkaharjun leirikeskuksen
saunarakennuksen rakentamiseen ja muiden alueella olevien rakennusten
kunnostukseen.
Vuodelle 2016 on tehtävä päätös ruvetaanko Pääskylahden seurakuntakotia
kunnostamaan. Siellä työskentelevät työntekijät oireilevat ja vuoden 2016 alusta
Pääskylahdessa toimivat iltapäiväkerhot siirretään toimimaan Nätkin koulun tiloissa.
Jos Pääskylahden tiloja kunnostetaan, saattaa kulu olla 300 - 400.000 euron suuruinen.
Seurakunnassa on olemassa oleva kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia, joilla
pyritään tasaamaan taloutta aina vuoteen 2018 saakka. Jo tehdyt strategian mukaiset
päätökset ovat auttaneet kulujen pienentämisessä, mutta lisätoimia tarvittaisiin, mikäli
veroprosenttia ei nosteta.
Savonlinnan kaupungissa on yksi Suomen korkeimmista tuloveroprosenteista 22,00%.
Lisäksi Savonlinnassa kiinteistöverot ovat korkeat. Jos Savonlinnan seurakunnassa
veroprosenttia nostettaisiin, saattaisi se aiheuttaa kirkosta eroamisia.
Veroprosentti vahvistetaan aina 0,05 prosentin tarkkuudella. 0,05 prosentin korotus
merkitsisi verotuloihin reilun 200.000 euroa lisää veroa (mikäli jäsenmäärä pysyisi
ennallaan). Jos oletetaan, että jäsenkato jatkuu entisellään, niin tuo korotus on
menetetty reilussa vuodessa.
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Tällä perusteella saattaa olla perustellumpaa edelleen jatkaa toimintojen sopeuttamista
jäsenmäärään.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Savonlinnan seurakunnan veroprosentiksi
1,50 %.
Käsittely:
Keskustelussaan kirkkoneuvosto oli talousjohtajan esittämän toiminnan suhteuttamisen kannalla. Henkilöstöstrategia tarkastetaan Rantasalmen liitoksen jälkeen.
Jatkossa kirkkovaltuuston on valmistauduttava tekemään päätöksiä säästökohteista.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan
seurakunnan veroprosentti vuonna 2016 on 1,50 %.

199. §
KERÄYSVAROJEN KÄSITTELY SEURAKUNNAN KIRJANPIDOSSA
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Kirkkohallitus yleiskirjeessään on antanut seuraavan ohjeistuksen keräysvarojen
käsittelyyn:
Lähetystyön, yhteisvastuukeräyksen yms. vapaaehtoistyön tulojen ja menojen
kirjaaminen
Seurakunnan edun mukaista on vahvistaa ja tukea vapaaehtoistyötä. Esimerkiksi
toiminta kirkon lähetysjärjestöjen hyväksi on yleensä luokiteltu seurakunnan omaksi
työksi. Seurakunnissa tulee määritellä, onko jokin toiminta seurakunnan toimintaa vai
eikö ole. Mikäli vapaaehtoistyötä tekevän ryhmän toiminta kuuluu seurakunnan
toiminnan piiriin, ryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma ovat mukana seurakunnan
talousarviossa. Ryhmän toiminnasta aiheutuvat tulot, menot, varat ja vastuut ovat
seurakunnan kirjanpidossa.
Ryhmän toiminta ja talous ovat mukana seurakunnan tilinpäätöksessä ja
toimintakertomuksessa. Ryhmän toiminta ja jäsenet kuuluvat esimerkiksi seurakunnan
tilintarkastuksen ja vakuutusten piiriin. Lähetystyön, yhteisvastuukeräyksen yms.
toiminnan hyväksi tehdyn työn tulot ja menot
kirjataan seurakunnan kirjanpitoon seuraavasti:
•

Tulot kirjataan seurakunnan tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille tuottotileille
sekä tehtäväalueille ja erillistunnisteille.
• Menot kirjataan seurakunnan tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille kulutileille
sekä tehtäväalueille ja erillistunnisteille.
• Kertyneet rahat lähetetään keräystoiminnan kohteille. Jokaisessa seurakunnassa
tehdään
hallinnollinen päätös siitä, lähettääkö seurakunta kaikki kertyneet tulot bruttona
keräystoiminnan hyväksi vai vähentääkö seurakunta osan tai kaikki keräyksestä
aiheutuneet kulut tuotoista. Lähetetyt rahat lähetystyön, yhteisvastuukeräyksen yms.
hyväksi kirjataan tuloslaskelmaan annetuiksi avustuksiksi ja luonteensa mukaisille
tehtäväalueille ja erillistunnisteille.
• Vapaaehtoistyötä tekeville ryhmille varataan kirjanpitoon omat tunnisteet, joiden
avulla kerätään ryhmän toiminnasta aiheutuvat tulot ja menot omiksi
Tark. ______ / ______

asiakokonaisuuksiksi. Jokaisessa tulo- ja menotositteessa on oltava ryhmän oma
tunnistenumero.
Näin kirjanpidosta on saatavissa koska hyvänsä reaaliaikaisia raportteja ryhmien
toimintaan liittyvistä tuloista ja menoista. Tilitysten teko, valvonta ja tilintarkastus
myös helpottuvat, kun tiedot ovat olemassa määrämuodossa. Mikäli esimerkiksi
kirpputoritoiminta lähetystyön hyväksi haluaa toimia itsenäisenä yhdistyksenä,
seurakunnan vastaanottamat rahat yhdistykseltä kirjataan seurakunnan
tuloslaskelmaan avustustuotoiksi (esim. tili 3695, Saadut avustukset ulkopuolisilta
ryhmiltä).
Mikäli seurakunnan vastaanottama raha on tarkoitettu esimerkiksi lähetysjärjestön
hyväksi, rahalähetys järjestölle kirjataan seurakunnan tuloslaskelmaan annetuksi
avustukseksi (tili 4800, tehtäväalue Lähetystyö).
Esimerkiksi kylätoimikunta saattaa kerätä varoja seurakunnallisen toiminnan hyväksi.
Mikäli kyläpiiri, kuoro tai jokin muu toimintaryhmä ei halua olla osa seurakunnan
toimintaa, niin silloin tämä ryhmä hoitaa talousasiansa omalla vastuullaan ja
ryhmällä ei ole oikeutta käyttää seurakunnan nimellä ja Y-tunnuksella olevaa
pankkitiliä. Ryhmän toiminta ja talous eivät ole mukana seurakunnan talousarviossa,
tilinpäätöksessä eikä toimintakertomuksessa, eikä ryhmän toiminta ja talous ole
myöskään esim. seurakunnan tilintarkastuksen ja vakuutusten piirissä. Tällaiset
ryhmät, jotka haluavat olla seurakunnan toiminnan ulkopuolella, vastaavat itse
esimerkiksi mahdollisista väärinkäytöksistä. Tämän ohjeen tarkoitus ei ole estää
aktiivista vapaaehtoistoimintaa, vaan vahvistaa sitä tekemällä selväksi kunkin
toimijan varat ja vastuut.
Toistaiseksi Savonlinnan seurakunnassa ei ole tehty asiasta hallinnollista päätöstä siitä
kuinka keräysvaroja käsitellään kirjanpidossa. Yhteisvastuukeräyksessä on tarkat
ohjeet, jonka mukaan tilitetään nettotulot. Samoin Savonlinnassa on pääosin
vähennetty kulut tuloutuksista. Punkaharjulla taas käytäntö on se, että koko keräyksen
bruttotulot lähetetään saajalle ja kulut jäävät seurakunnan maksettaviksi.
Laajentuneen seurakunnan ohjeistus olisi saatava yhtenäiseksi, jotta se helpottaisi
varojen käsittelyä:
Talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunnassa keräysvaroja käsitellään nettoperiaatteisesti, kulut
vähennetään tuloista ennen tilitystä keräyskohteelle.
Toistuvien lähetyspiirien toimintaan kuuluvat materiaalihankinnat maksetaan
talousarviovaroista.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

200. §
SIIVOOJA-VAHTIMESTARIN VAALI – esityslistan liite 2
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen p. 050 5406283
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.9.2015 ilmoittaa haettavaksi kaksi
siivooja vahtimestarin toimea. Ilmoitus avoinna olevista toimista oli
3.10.2015 Itä-Savo lehdessä sekä mol.fi sivustolla.
Hakuaika päättyi 15.10.2015.

Tark. ______ / ______

Määräaikaan mennessä saapui 28 hakemusta, joista 20.10.2015 pidettävään
haastatteluun kutsuttiin Kakkinen Tiina, Ryysyläinen Arja, Luukkanen Sari,
Immonen Mirja, Riihimäki Päivi, Laitinen Heli ja Karhu Tiina.
Siivooja-vahtimestarin tehtävien tarkoitus on:
- Seurakunnan tilojen hygieniasta, puhtaudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen
- Vahtimestaripalvelun tuottaminen seurakunnan tarpeisiin
- Seurakunnan pienimuotoisten tarjoilujen järjestäminen
Tehtävän vaativuusryhmä on 303.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista
tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Kirkkoneuvoston tulee valita siivooja-vahtimestareiksi sopivat ja pätevät
henkilöt.
Talousjohtajan esitys:
Valitaan Savonlinnan seurakunnan siivooja-vahtimestarin tehtäviin
Tiina Kakkinen ja Heli Laitinen. Varalle Arja Ryysyläinen.
Perustelut: haastattelujen perusteella syntynyt kokonaisarvio ja soveltuvuus
haettuihin tehtäviin.
Molempien tehtävien vaativuusryhmä on 303.
Tehtävien täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista
tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Savonlinnan seurakunnan siivoojavahtimestarin tehtäviin Tiina Kakkisen ja Heli Laitisen.
Varalle Arja Ryysyläinen.
Perustelut, palkkaus ja tehtävien täyttöön liittyvät ehdot
hyväksyttiin talousjohtajan esityksen mukaisina.

201. §
KIINTEISTÖSTRATEGIAN MUKAISET TONTTIMYYNNIT 2016 – liite no 6
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Kiinteistöstrategian mukaan laitetaan Ahvioniemen tontteja myyntiin vuonna vuodelle
2016. Tontteja on seurakunnan tilalla yhteensä 12, joista kaksi on saaressa ja kolme
sisäjärven rannalla. Lisäksi samalla alueella on kolme rakennuspaikkaa, jotka eivät
kuulu seurakunnalle. Seurakunnan tonteille tehdään teitä parhaillaan ja tonttien
sähköistyksestä on pyydetty tarjous Suur-Savon sähkö Oy:ltä.
Tarjous tonttien sähköistyksestä on 12.900 euroa/tontti, mikäli samaan aikaan
kuudelle tontille vedetään sähköt. Tällä hetkellä tonttikauppa ei tunnu käyvän kovin
nopeasti, joten seurakunnan ei kannata ottaa sähköliittymää yhdellä kertaa kaikille 12
tontille. Aluksi kannattaisi sähköistää seitsemän tonttia, jotka sijaitsevat Saimaan
mantereella Saimaan rannalla. Tonttikysynnän mukaan sitten lisättäisi tonttien
sähköistystä tulevina vuosina.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa valmistaudutaan Ahvioniemen tonttien
myyntiin vuodelle 2016 ja tonteista sähköistetään vuoden 2016 aikana 5, yhteishintaan
64.500 euroa.
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Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

202. §
PASI HÄNNISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Rantasalmen seurakuntaliitoksen myötä meille vuoden 2016 alussa siirtyvä seurakuntamestari Pasi Hänninen anoo sivutoimilupaa hautakivien ja kaiverrusten
välittämiseen Savonlinnan Kiviveistämö Rautiainen Oy:ltä. Sivutoimen hoitaminen
tapahtuu työajan ulkopuolella, eikä siitä ole haittaa viran hoidolle. Rantasalmen
seurakunta on myöntänyt sivutoimiluvan vuonna 2011.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Pasi Hänniselle sivutoimiluvan hautakivien ja kaiverrusten
välittämiseen Savonlinnan Kiviveistämö Rautiainen Oy:ltä työajan ulkopuolella.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi seurakuntamestari Pasi Hänniselle sivutoimiluvan hautakivien ja kaiverrusten välittämiseen Savonlinnan
Kiviveistämö Rautiainen Oy:ltä työajan ulkopuolella.

203. §
PUUKAUPAT
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Kirkkoneuvoston kokouksessa 16.6.2015 päättämien puukauppojen osalta jäi Kangas
–tilalta Savonrannalla jätetyt kaksi tarjousta hyväksymättä Metsänhoitoyhdistyksen
edustajien mielestä liian alhaisina.
Nyt Itä-Savon Metsänhoitoyhdistys on kilpailuttanut uudestaan talousarvion mukaisia
puukauppoja 4.379 m3 Kangas –tilalta Savonrannalla.
Kangas- -tilan puun ostotarjoukset katkonta-aineistoon pohjautuen;
Metsä Group
182.056 € (latvusmassa 3 €/m3)
UPM-Kymmene Oyj
181.329 €
Stora Enso Oyj
162.414 €
MHY:n puunvälitys
latvusmassa 1 €/m3
Latvusmassan osuus Metsä Groupin tarjouksessa on noin 2.500 euroa. UPMKymmene Oyj:n tarjous ei sisällä latvusmassaa.
Talousjohtajan esitys:
Seurakunnan osalta kokonaistaloudellisesti parhaan tarjouksen antoi UPM-Kymmene
Oyj. Seurakunta tekee kaupat Kangas tilan puista UPM-Kymmene Oyj:n kanssa.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

204. §
ILMOITUSASIAT
- hautausmaakatselmus tiedoksi – liite 7
- Punkaharjun kappelineuvoston pöytäkirja – esityslistan liite 3
Tark. ______ / ______

-

Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja – esityslistan liite 4
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on todennut pastori Marjaana Härkösen
irtisanoutuneen VI kappalaisen virasta 1.1.2016 lukien.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 1.12.2015, kirkkovaltuusto 10.11. ja 15.12.
1.11. on valtuutetuille kutsu Rantasalmen kirkkoon
Pääskylahden kuntotarkastus jaettiin tiedoksi
Marjaana Härköselle myönnetty Nepalin matka siirtyy ensi vuoden puolelle ja
sitä varten myönnetty virkavapaus jää pitämättä
Punkaharju kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 jaettiin
tutustuttavaksi

205. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

206. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.
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