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69. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

70. §
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 14. päivänä huhtikuuta 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 13
jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

71. §
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
87. § Seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille
88. § Kirkkojen vakuutusten omavastuuosuuden korottaminen

72. §
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
Tero Mikkonen ja Tuula Rasimus.
Tark. ______ / ______

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 27. huhtikuuta 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 28.4. – 12.5.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 22. huhtikuuta 2015.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Rasimus ja Sirkka
Rautiainen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 28.4. –
12.5.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 22. huhtikuuta 2015.

73. §
MÄÄRÄAIKAISTEN KESÄKANTTOREIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN
Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Johtava kanttori Minna Raassina on jättänyt kirkkoneuvostolle esityksen kahden
määräaikaisen kesäkanttorin viran perustamisesta ajalle 1.6. – 31.8.2015.
Kesäkanttoreiden viran vaativuusryhmä on 302.
Talousarvioon on varattu määrärahat virkojen palkkoihin.
Kirkkoneuvosto voi talousarviomäärärahojen puitteissa perustaa seurakuntaan
tilapäisiä määräaikaisia virkoja ilman kirkkovaltuuston päätöstä.
Kirkkoherra tekee viranhaltijapäätöksen virkoihin palkattavista henkilöistä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto perustaa kaksi määräaikaista kesäkanttorin virkaa ajalle 1.6. –
31.8.2015. Virkojen vaativuusryhmä on 302.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

74. §
VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN KESÄKAUDELLE 2015 – liite no 1
Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Vuosiloma annetaan pääosin kesäaikaan lomakaudella, joka alkaa 1.5. ja päättyy 30.9.
Lomasta jätetään myös yleensä osa pidettäväksi talvilomana. Kesällä pidettävän ja
talvilomana pidettävän loman suhdetta voidaan muuttaa työn tarpeiden vuoksi tai jos
työnantaja ja viranhaltija/työntekijä siitä sopivat. Ennen kesäloman ajankohdan
vahvistamista
ns.
lomajärjestyksellä
työnantajan
tulee
tiedustella
viranhaltijoiden/työntekijöiden toiveita loman ajankohdasta. Sopimuksessa on myös
Tark. ______ / ______

sovittu siitä, millä edellytyksillä vahvistetun vuosiloman ajankohtaa voidaan siirtää
esimerkiksi sairastumistapauksissa.
Viranhaltija/työntekijä voi ennen lomajärjestyksen vahvistamista säästää osan
ansaitsemastaan vuosilomasta annettavaksi myöhempänä vuonna säästövapaana.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa Savonlinnan seurakunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden
vuosilomat kesäkaudelle 2015 liitteen mukaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti Savonlinnan seurakunnan työntekijöiden
ja viranhaltijoiden vuosilomat kesäkaudelle 2015 liitteen mukaisesti.

75. §
ASIAKIRJOJEN TALLETTAMINEN MAAKUNTA-ARKISTOON
Valmistelu: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 0505406283

Kj 16. luku 6§ ”Sataa vuotta vanhempia manuaalisia kirkonkirjoja ja seurakunnan
arkistoon kuuluvia asiakirjoja sekä sataa vuotta nuorempia manuaalisia kirkonkirjoja,
jotka on digitoitu osaksi kirkon yhteistä jäsenrekisteriä, voidaan kirkkovaltuuston tai
seurakuntaneuvoston suostumuksella tallettaa arkistolaitokseen.”
Maakunta-arkisto ottaa vastaan arkistopiiristään neljääkymmentä vuotta vanhemmat,
pysyvästi säilytettävät valtion viranomaisen asiakirjat. Tallettaminen on maksutonta.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan seurakunta tallettaa
Mikkelin maakunta-arkistoon yli 40 vuotta vanhoja asiakirjoja seuraavien
arkistonmuodostajien osalta: Savonlinnan, Säämingin, Kerimäen, Savonrannan,
Enonkosken ja Punkaharjun seurakunnat. Talletettujen asiakirjojen luettelot tulee
saattaa tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoherran tai hänen sijaisensa ja talousjohtajan tai
hänen sijaisensa allekirjoittamaan seurakunnan puolesta talletussopimuksen Mikkelin
maakunta-arkiston kanssa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan
seurakunta tallettaa Mikkelin maakunta-arkistoon yli 40 vuotta
vanhoja asiakirjoja seuraavien arkistonmuodostajien osalta:
Savonlinnan, Säämingin, Kerimäen, Savonrannan, Enonkosken ja
Punkaharjun seurakunnat. Talletettujen asiakirjojen luettelot tulee
saattaa tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoherran tai hänen sijaisensa ja
talousjohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan seurakunnan
puolesta talletussopimuksen Mikkelin maakunta-arkiston kanssa.

76. §
PÄÄSKYLAHDEN MESSUT JA SAVONRANNAN MESSUJEN AJANKOHTA
KESÄAIKANA
Valmistelu: vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Kesällä 2014 Pääskylahdessa ei järjestetty messuja. Syyskuusta 2014 lähtien
Pääskylahden kirkossa on ollut messu kerran kuussa, puuhamessu kerran kuussa sekä
Tark. ______ / ______

kaksi kertaa kuussa uuden elämän ilta. Savonrannan kirkossa messut olivat kesällä
2014 klo 13 työvoiman riittävyyden helpottamiseksi.
Tulevana kesäkautena on Tuomiokirkon messujen lisäksi seuraavat
erityisjumalanpalveluksiin tilastoitavat messut tai jumalanpalvelukset:
su 14.6. luontokirkko Linnansaaressa
pe 19.6. messu Haukiniemen tsasounassa
su 2.8. kansanlaulukirkko Itikkanotkossa
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että kesällä 2015 eli kesä-elokuun aikana Pääskylahden
kirkossa ei ole messua ja Savonrannan kirkossa messut ovat klo 13.
Järjestely tehdään työvoiman riittävyyden turvaamiseksi (papit, kanttorit, suntiot).
Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kesäajan Savonlinnan alueen
erityisjumalanpalvelukset: su 14.6. luontokirkko Linnansaaressa, pe 19.6. messu
Haukiniemen tsasounassa ja su 2.8. kansanlaulukirkko Itikkanotkossa.
Käsittely:
Puheenjohtaja kertoi, että lisäksi on suunnitteilla 9.8. Kokonsaareen suarkansan kirkko
ja että Savonrannan konfirmaatiojumalanpalvelus 5.7. pidetään klo 10.
Kappeliseurakunnilla on omat jumalanpalvelussuunnitelmat.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että kesä- elokuun 2015 aikana Pääskylahden kirkossa ei ole messua ja että Savonrannan kirkossa messut
ovat klo 13 paitsi 5.7. konfirmaatiomessu klo 10.
Kesän erityisjumalanpalvelukset Savonlinnan alueella merkittiin
tiedoksi.

77. §
ALUEKAPPALAINEN MARJAANA HÄRKÖSEN OSALLISTUMINEN
TASAUSMATKALLE NEPALIIN
Valmistelu: vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Aluekappalainen Marjaana Härkönen on anonut määrärahojen puitteissa tehtävää
virkamatkaa osallistuakseen Suomen Lähetysseuran Tasaus-matkalle Nepaliin 3.15.9.2015. Aloite asiaan tuli Suomen Lähetysseuran palvelupäällikön Matti Huotarin
vierailulla seurakunnassa 8.1.2015. Huotari toi tuolloin esille, että Mikkelin
hiippakunnan alueelta Savonlinnan seurakunnalle tarjotaan mahdollisuutta
lähettää henkilö syksyllä tulevalle Tasaus-matkalle Nepaliin. Vs. kirkkoherra selvitti
asiaa seurakunnassa ja Marjaana Härkönen ilmaisi kiinnostuksensa asiaan.
Lähetyssihteereiden vaihtumisen vuoksi lähetyssihteereiden ei ole mahdollista lähteä
matkalle.
Suomen lähetysseuran matka- ja vierailukoordinaattori Leena Helle lähetti matkasta
seuraavat tiedot:
”Tasaus on Suomen Lähetysseuran yli 20 vuotta vanha kampanja, jolla tasoitetaan
tietä yhteiskunnan heikoimmille kehitysmaissa. Se on syntynyt kevät – ja
syyspäiväntasauksen innoittamana: valo jakaantuu maailmassa tasan kaksi kertaa
vuodessa, mutta elämisen edellytykset eivät koskaan. Siksi tarvitaan tasausta. Tasauskampanja tuo heikoimmat ja haavoittumimmassa asemassa olevat seurakunnan
Tark. ______ / ______

rukouksen piiriin. Kampanjan teemat vaihtuvat kahden vuoden välein. Vuosien 20142015 teemana on vammaisten asema ympäri maailmaa. Sitä seuraava teema (20162017)tulee koskettamaan maattomien asemaa. Lisätietoa kampanjasta löytyy sivulta
www.tasaus.fi
Syksylle 2015 on suunnitteilla kampanjaan liittyvä Nepalin matka, jonne olemme
kutsumassa osanottajan joka hiippakunnan alueelta. Palvelupäälliköidemme
ehdotuksesta Mikkelin hiippakunnan osalta haluamme tarjota mahdollisuutta tällä
kertaa Savonlinnan seurakunnalle kutsuen edustajaanne mukaan tälle
matkalle. Etsimämme henkilö voi olla työntekijä, luottamusmies tai vapaaehtoinen.
Tärkeintä olisi löytää henkilö, joka olisi kiinnostunut tulemaan perehdytetyksi
Tasaus-kampanjan 2015 ja 2016 – 2017 teemoihin paikan päällä Nepalissa ja
olemaan matkan jälkeen valmis jakamaan tietonsa ja kokemuksensa oman
seurakuntansa Tasaus ym. tapahtumissa ja mahdollisuuksien mukaan vastaavissa
tapahtumissa myös laajemmin hiippakunnan alueella. Nepalissa tutustutaan paitsi
tasausteemoihin myös muuhun SLS:n ja sen paikallisten kumppanien työhön, joten
matka palvelee myös lähetyskasvatusta yleisemminkin.
Matka toteutetaan syyskuun alussa 2015, joten matkalaiset voivat tuoda tuoreet
terveiset jo ensi syksyn Tasauspäivän tapahtumiin. Matka kestää n. 12 vrk hieman
riippuen lentopäivistä. Alustavat matkapäivät ovat 3-15.9.2015. Matkan
omavastuuhinta on 1500 euroa, SLS vastaa yli menevästä osasta. ”
Aluekappalainen Marjaana Härkönen anoo matkaa virkamatkaksi siten, että aika
on palkallista ja että matkalle lähtöön sisältyvät kulut kahden Helsingin matkan osalta
eli noin 240 euroa. Matkan ajalta ei makseta päivärahoja. Matkan omavastuuuosuuden
Marjaana Härkönen maksaa itse.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä kuvatun Suomen Lähetysseuran Tasaus-matkan
Marjaana Härköselle virkamatkaksi ja myöntää ajalle palkallisen virkavapaan.
Seurakunta korvaa kaksi matkaa Helsinkiin, 240 e. Matkan ajalta ei makseta
päivärahoja eikä siltä kerry vapaapäiviä.
Matka liittyy omassa seurakunnassa tehtävään lähetystyöhön.
Marjaana Härkönen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

78. §
LASTENOHJAAJA MARJA-LIISA KAUPPISEN IRTISANOUTUMISILMOITUS
Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Lastenohjaaja Marja-Liisa Kauppinen on 9.4.2015 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen, jossa hän irtisanoutuu lastenohjaajan tehtävästä siirtyäkseen
eläkkeelle 1.7.2015.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Marja-Liisa Kauppiselle eron lastenohjaajan
tehtävästä 1.7.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Tark. ______ / ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Marja-Liisa Kauppiselle
eron lastenohjaajan tehtävästä 1.7.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen
vuoksi.

79. §
VUOROTTELUVAPAAN SIJAINEN
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Lapsityönohjaaja Raili Ruotsalaiselle on myönnetty vuorotteluvapaata ajalle
25.5.2015 – 19.5.2016. Päätöksen jälkeen työvoimaviranomaisilta on tullut tieto, että
vuorotteluvapaan päättymisaika on 18.5.2016.
Kirkkoneuvosto on päättänyt, että vuorotteluvapaan aikana kokeillaan
henkilöstöstrategian mukaista yhden lapsityönohjaajan mallia.
Päätöksen mukaisesti on tutkittu, mihin tehtäviin vuorotteluvapaan sijainen palkataan.
On päädytty vaihtoehtoon, että kirkkoherranviraston palkataan toimistosihteeri,
jonka pääasiallisina tehtävinä on digiaineiston tarkastaminen ja arkistoinnin
tehtävät. Vs. kirkkoherra on haastatellut vuorotteluvapaan ehdot täyttävää
Helena Jääskeläistä (graafinen tekstinvalmistaja).
Puheenjohtajan esitys:
Vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 25.5.2015 – 18.5.2016 palkataan toimistosihteerin
tehtäviin kirkkoherranvirastoon Helena Jääskeläinen.
Palkkaus vaativuusryhmän 401 mukainen. Sijaisuuden täytössä noudatetaan
4 kuukauden koeaikaa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palkata Helena Jääskeläisen vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 25.5.2015 – 18.5.2016 kirkkoherranvirastoon toimistosihteerin tehtäviin.
Palkkaus on vaativuusryhmän 401 mukainen ja sijaisuuden
täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

80. §
EMÄNTÄ LEENA PARKKISEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Emäntä Leena Parkkinen on jättänyt 9.3.2015 vuorotteluvapaa-anomuksen.
Hän anoo vuorotteluvapaata ajalle 1.11.2015 – 31.10.2016.
Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 360 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 16 vuotta,
vapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy emäntä Leena Parkkisen vuorotteluvapaan ajalle 1.11.2015
- 25.10.2016, mikäli vuorotteluvapaan muut ehdot täyttyvät.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi emäntä Leena Parkkisen vuorotteluvapaan ajalle 1.11.2015 – 25.10.2016, mikäli vuorotteluvapaan
muut ehdot täyttyvät.

Tark. ______ / ______

81. §
HAUDANKAIVAJA PERTTI ASIKAISEN IRTISANOUTUMISILMOITUS
Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044-3479020
Haudankaivaja Pertti Asikainen on 1.4.2015 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen,
jossa hän irtisanoutuu työsuhteestaan 31.7.2015 eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy haudankaivaja Pertti Asikaisen irtisanomisilmoituksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Pertti Asikaiselle eron haudankaivajan
tehtävästä 31.7.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

82. §
VUORINIEMEN HAUTAUSMAAN KESÄHOIDON ULKOISTAMINEN
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Vuoriniemen hautausmaan ulkoalueiden ja hautojen hoidon olisi kiinnostunut
ottamaan vastuulleen Tuija ja Risto Kosonen (y-tunn: 1205297-5) Vuoriniemeltä.
Talousjohtaja ja ylipuutarhuri neuvottelivat heidän kanssaan 13.4.2015 ja neuvottelun
perusteella esitys olisi seuraava:
Sopimus olisi 1+1v (toukokuun alusta elokuun loppuun)
Seurakunta toimittaa:
Kukat, mullat, hiekat, lannoitteet, hoitomerkinnät, heinänsiemenet, hautojen kaivu ja
peitto, koneiden käyttölupa, työn ohjaus.
Hautojen kaivuu ja peitto jäisi edelleen seurakunnan vastattaviksi. Hautojen
hautauksen jälkeinen viimeistely taas jää yrittäjälle. Samoin yrittäjä poistaa haudoilta
vanhat hautavihkot.
Jätekuljetukset kaatopaikalle ovat seurakunnan vastuulla.
Hoitohautojen laskutus jää seurakunnalle.
Yrittäjän vastuulla:
Yrittäjälle kuuluu hautojen hoito, multien vaihto kukkapenkkeihin, kukkien kastelu,
nyppiminen ja lannoitus. Hautausmaan ja kirkon julkisivupuolen sekä parkkipaikan
ympäristön nurmien leikkaaminen ja siimaustyö. Hautojen kunnostus ja siivoaminen
hautausten jälkeen, sekä yleinen alueiden siisteydestä huolehtiminen.
Mahdollisten kesätyöntekijöiden vakuuttaminen.
Edellä mainituista palveluista seurakunta maksaisi 12.000 euroa, sis. alv + 70 euroa,
sis. alv jokaisen hoitohaudan hoidosta. Hoitohautoja on Vuoriniemellä reilut 100
kappaletta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn sopimuksen Savonlinnan seurakunnan ja Tuija ja
Risto Kososen välillä Vuoriniemen hautausmaan hoidosta hintaan 12.000 euroa + 70
euroa hoitohaudalta hinnat sisältäen arvonlisäveron. Sopimus on 1+1 vuotinen.
Tark. ______ / ______

Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

83. §
TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE – liite 2
Asian valmistelu: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Toimintatuotot:
Merkittävimpiä tulonlähteitä ovat mm. iltapäiväkerhon korvaukset 116.300,00 euroa,
asuinhuoneistojen vuokrat 129.282,66 euroa ja puutavaran myynti 313.465,49 euroa.
Vuonna 2014 luovuttiin myös kiinteästä omaisuudesta 200.718,34 euron verran.
Kaikkiaan toimintatuotot vuodelta 2014 olivat 1.705.533,39 euroa. Talousarvio alittui
tulojen osalta 183.612,61 euroa.
Toimintakulut:
Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 5.136.912,58 euroa. Palkkojen osuus
seurakunnan toimintakustannuksista oli 62,98 (62,27/2013, 61,38 %/2012, 61,86/2011,
61,25/2010, 63,96/2009) prosenttia ja verotuloista 74,05 (75,97/2013, 76,54/2012,
72,03/2011, 75,2/2010, 76,52/2009) prosenttia. Kirkkohallituksen suosituksen mukaan
henkilöstökulut tulisivat olla noin 60 % verotuloista.
Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 1.586.346,42 €. Summa alitti talousarvio
97.587,58 eurolla. Yksittäisiä suuria ylityksiä oli, mutta ne kompensoituvat muiden
tilien säästöillä.
Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 96.399,11 €, ylitystä talousarvioon
nähden oli 23.849,11 euroa, mutta kokonaissumma oli reilut 11.000 euroa vähemmän
kuin edellisvuotena.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 850.955,33 €. Tavarahankinnat jäivät talousarviosta
53.850,67 €.
Annetut avustukset olivat 331.016,25 €. Avustukset olivat noin 111.000 euroa yli
talousarvion, mutta se selittyy sillä että suuri osa ylityksestä oli kerättyjä
vapaaehtoisvaroja, jolloin ylitys kuittaantuu tulopuolella.
Muut toimintakulut olivat 154.811,59 €, suurimpina yksittäisinä kohtina kiinteistövero
90.893,10 €.
Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen 6.450.971,17 €.
Kun otetaan huomioon verotulot + 6.937.150,72 €, josta vähennetään
verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu -ja lisätään annetut avustukset, korko- ja
rahoitustuotot ja kulut saadaan vuosikate, joka on ylijäämäinen 198.996,15 €.
Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien tulojen ja
menojen erotusta.
Vuosikatteesta vähennetään poistot –406.107,16 € saadaan tilikauden tulos, mikä on 207.111,01 € alijäämäinen. Taseesta puretaan investointivarausta 34.754,08 euroa, mikä
näin parantaa seurakunnan tilikauden tulosta ja tilikauden tulokseksi tulee -172.356,93
€.
Tark. ______ / ______

Tilikauden tulos oli odotettu. Alijäämää ei kertynyt aivan niin paljoa kuin odotettiin.
Savonlinnan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on noin 33,7 milj. eur.
Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 172.356,93 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
Tilintarkastus on tehty 7.4.2015 ja tarkastuksen tulokset on luettavissa siitä annetussa
lausunnossa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättää, että tilikauden alijäämä 172.356,93 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämä tilille.
2) vahvistaa Savonlinna seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014
3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättää, että tilikauden alijäämä 172.356,93 euroa siirretään
edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
2) vahvistaa Savonlinna seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta
2014
3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2014

84. §
KIINTEISTÖJEN MYYNTI ENONKOSKEN KUNNALLE – liite 3
Enonkosken kunta on kaavoittamassa Enonkosken kunnan lähellä olevaa Sahalammen
aluetta. Seurakunnalla on alueella Jokela 46-420-17-102 tila ja Vennonmäki 46-42019-92. Kaavoituksen alueelle näistä tiloista kuuluu noin 7,9 ha määräala, josta tulevaa
kaava-aluetta on noin 4,6 ha.
Asiasta on aikaisemmin kirjattu seuraavaa:
160. §
ENONKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSTILANNE SEURAKUNNAN MAALLE
Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa on ilmoittanut, että Enonkosken kunta
aloittaa kaavoitukset Enonkosken keskustan lähellä. Alueeseen kuuluu seurakunnan
Vennonmäki 046-420-19-92 tilalta noin 7,9 ha osa.
Kunta on ilmaissut kiinnostuksena ostaa kyseessä oleva määräala.
Metsätalousmaan arvona määräalan hinta olisi 6931 euroa hehtaarilta ja näin ollen
kokonaishinnaltaan 54 757 euroa. Tässä hinnoittelussa ei ole otettu huomioon
mahdollisia rakentamisen tarvemaa/suunnittelutarvealueiden arvoa.
Tarkoitus olisi käydä Enonkoskella neuvottelemassa määräalan hinnasta.
Vaihtoehtona kunta esittää kaavoitussopimusta, jossa kustannukset jaetaan
kaavoitusalueiden mukaisesti kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta. Maan arvon
noususta kunta ei toistaiseksi ole maksua laittanut, mutta tämän alueen osalta
periaatteet ovat vielä päättämättä.
Tark. ______ / ______

Seurakunnalle olisi helpompaa myydä koko alue yhtenäisenä pois. Silloin vältyttäisiin
byrokratialta mikä jokaisen tontin myynnissä olisi.
Jos kunnan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen hinnasta, olisi määräala
mahdollista laittaa yleiseen tarjousmyyntiin. Tällöin kunnalle jäisi joka tapauksessa
etuosto-oikeus määräalaan ja hinta olisi määritelty kohdalleen.
Kokouksessa annetaan lisätietoa neuvotteluiden kulusta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto kirjaa asian tiedoksi.
Käsittely:

Henkilöstöpäällikkö kertoi, että neuvottelu kunnan kanssa on vasta
ensi viikolla, joten lisätietoa ei vielä ole.
Touko Ahokas tiedusteli, onko Jokelan tila mahdollista yhdistää
kauppaan. Asia annetaan tiedoksi talousjohtajalle ja
kiinteistöpäällikölle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto kirjasi asian tiedoksi.

Talousjohtaja Kari Virtanen ja Mhy Itä-Savon toiminnanjohtaja Harri Huupponen
kävivät neuvottelemassa Enonkosken kunnan kunnanjohtaja Kari Kuuramaan ja
kunnaninsinööri Keijo Kemppisen kanssa määräalan mahdollisesta hinnasta.
Hinnan määrittelyssä pohjana oli Mhy Apun metsäneuvoja Arto Seppäsen metsäarvio,
joka on esityslistan liitteenä. Arvion mukaan hinta on metsämaan arvona noin 55.000
euroa. Metsän ikärakenne on sellainen, ettei sitä vielä kannata metsäsuunnitelman
mukaan päätehakata. Puusto on hyvässä arvokasvuvaiheessa. Tästä johtuen puuston
arvo katsottiin hieman korkeammaksi kuin arviotulos.
Lisäksi hinnoittelussa on huomioitava mahdollista rakentamisen raakamaa arvoa noin
4,6 ha alalta. Lehtomaisen metsämaan arvo on ilman puustoa Etelä-Savon alueella 500
euroa/ha, eli 5 senttiä neliötä. Enonkoskella on kaupparekisterin mukaan tehty vuoden
2013 aikana kolme tonttikauppaa, joista yksi oli lisämaan kauppa. Enonkosken
kunnan vuonna 2014 kaavoittamista 11 tontista yksikään ei ole vielä mennyt kaupaksi.
Kaupunkikeskusten keskustaajamien läheisyydessä raakamaan arvo on ollut noin 50
senttiä/neliö. Kysyntä tilanne huomioiden Enonkosken kunnan läheisyydessä
raakamaan arvo on lähempänä metsämaan arvoa. Yhteinen näkemys neuvottelijoilla
oli, että kaavoitusalueen 46.000 neliön alalta raakamaan arvo olisi 9.200 euroa, eli 20
senttiä neliötä.
Hinnaksi koko noin 7,9 ha alueesta muodostuu näin 67.000 euroa. Enonkosken kunta
on varautunut kauppaan tällä hinnalla talousarviossaan vuodelle 2015.
Kaupan kuluista vastaa ostaja.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että esitetyt noin 7,9 ha alueet Jokela ja
Vennonmäki tiloista, myydään Enonkosken kunnalle hintaan 67.000 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Tark. ______ / ______

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myy
esitetyt noin 7,9 ha alueet Jokela ja Vennonmäki tiloista
Enonkosken kunnalle hintaan 67.000 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

85. §
SEURAKUNTAKESKUKSEN JA KAUPUNKIALUEEN SEURAKUNTAKOTIEN
SIIVOUKSEN KOTIUTTAMINEN
Valmistelu: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että yritys siirtää aiemmin itse hoitamansa toiminnon
ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi. Siivousalalla ostajan ja palveluntarjoajan
välinen suhde jää usein löyhäksi hintakilpailuttamisstrategian mukaiseksi.
Siivouksen taso saattaa siis vaihdella sovitusta yllättävän paljon. Tilaajan ja
toimittajan välinen sopimus ei välttämättä taivukaan toiminnan ja odotusten
muutoksiin.
Kotiuttaminen on ulkoistamisen vastakohta.
Kotiuttaminen olisi hyvä vaihtoehto seurakunnan tilojen siivousta ajatellen, esim.
seurakuntakeskus on suuri kiinteistö erilaisine tiloineen jolloin etua siivouksen
toimimiseen toisi se, että talossa olisi ainakin yksi henkilö joka tietäisi tarkalleen eri
tilojen vaatimukset ja suoritettavat työtehtävät. Seurakunnan henkilökunnan olisi
helpompaa lähestyä siivoojaa halutessaan vaikka työtilojen siivottavan tietyllä tavalla.
Siivouksen järjestäminen olisi joustavaa ja toimisi seurakunnan ehdoilla ja tarpeilla.
Siivooja olisi motivoituneempi työssään, kun hän tuntee henkilökunnan ja
päinvastoin.
Siivoojilla on tärkeä tehtävä siisteyden ja viihtyisyyden ylläpitämisessä. Päivittäinen
ylläpitosiivous on myös ympäristöteko; kun lika ei pääse pinttymään, voidaan
vähentää suursiivouksen tarvetta, selvitään miedommilla siivousaineilla, ylläpidetään
raikasta ja terveellistä sisäilmaa sekä vähennetään remonttitarvetta.
Avin työsuojelutarkastuksissa ja työpaikkaselvityksissä on tullut esille että siivouksen
heikko laatuisuus ja toteutumattomuus rasittaa eri työntekijäryhmiä ja lisää
psykososiaalista kuormitusta.
Talousjohtajan esitys:
Irtisanotaan Nevotex –Palvelut Oy:n sopimus (irtisanomisaika 6 kk) ja
palkataan kaksi siivooja täydellä työajalla määräajaksi 2016 loppuun, jotka hoitaisivat
seurakuntakeskuksen, Väinönkadun saunatilat, perheneuvonnan, Kellarpellon
seurakuntakodin, Miekkoniemen seurakuntakodin ja Pääskylahden seurakuntatalon
siivoukset.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti irtisanoa Nevotex-Palvelut Oy:n sopimuksen
6 kuukauden irtisanomisajalla ja palkata kaksi siivoojaa täydellä
työajalla määräajaksi vuoden 2016 loppuun. He hoitaisivat seurakuntakeskuksen, Väinönkadun saunatilojen, perheneuvonnan,
Kellarpellon ja Miekkoniemen seurakuntakotien sekä Pääskylahden
seurakuntatalon siivoukset.
Tark. ______ / ______

86. §
ANOMUS LIPUNMYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ KAHTEEN KONSERTTIIN – liite 4
Valmistelu: vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050-5406111
Johtava kanttori Minna Raassina ja kanttori Katariina Kokkonen ovat lähettäneet
14.4. kirkkoneuvostolle anomuksen, jossa pyydetään lupaa lipunmyynnin
järjestämiseen kahdessa Tuomiokirkossa järjestettävässä konsertissa:
- to 23.7.2015 Kamarimusiikin helmiä, Savonlinnan Musiikkiakatemian järjestämä
ja
- su 1.11.2015 W. A. Mozart: Requiem, Savonlinnan Orkesterin kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertti
Ennakkomyynti on Musiikkiakatemian tapauksessa välttämätön oopperajuhlayhteistyön takia. Ennakkoon nykyisissä järjestelmissä voi myydä vain lippuja ei
käsiohjelmia.
Kanttorit esittävät, että Savonlinnan Musiikkiakatemia voi myydä lippuja niihin
kirkkokonsertteihin, joita markkinoidaan oopperajuhlien yhteydessä. Seurakunta
ei peri vuokraa kirkon käytöstä. Lisäksi he esittävät, Savonlinnan orkesteri voi myydä
lippuja 1.11.2015 pidettävään kirkkomusiikkiviikon päätöskonserttiin. Seurakunta ei
peri vuokraa kirkon käytöstä.
Kirkkoneuvoston päätöksellä 17.2.2015 seurakunta myi lippuja 24.3.2015 Johannespassio konserttiin. Lipunmyynti ei tiettävästi aiheuttanut ongelmia, eikä herättänyt
vastustusta. Kanttorien mielestä käytäntöä voisi harkiten jatkaa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lipunmyynnin kahteen Tuomiokirkossa pidettävään
konserttiin; to 23.7.2015 Kamarimusiikin helmiä ja su 1.11.2015 W. A. Mozartin
Requiem. Kummastakaan konsertissa ei peritä vuokraa kirkon käytöstä.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

87. §
SEURAKUNNAN EDUSTAJAT LÄHETYSJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLILLE
Lähetystyön tukiryhmä esittää, että kirkkoneuvosto lähettäisi seurakunnan edustajiksi
lähetysjärjestöjen kesäjuhlille seuraavat henkilöt:
-

-

Ekumeeninen raamattutapahtuma SPS, 16 – 17.5. Tampere; Sakari Seppälä
Lähetysjuhlat, SLS, 12. – 14.6. Rovaniemi; Jorma ja Paula Silander Punkaharjulta,
Eila Niiranen Kerimäeltä, Sirkka Rautiainen Savonlinnasta ja varalla Lea
Ruuskanen. Enonkoskelta ja Savonrannalta ei ollut lähtijöitä, siksi Punkaharjulta
on kaksi edustajaa.
Lähetyksen kesäpäivät, ELK, 12. – 14.6. Kauniainen; Hannu Sihvonen Enonkoskelta
Medialähetyspäivät, SANSA, 13. – 14.6. Rauma, Irma Honkanen Kerimäeltä
Evankeliumijuhla, SLEY, 26. – 28.6. Sastamala, Tauno Teittinen Savonlinnasta
Kansanlähetyspäivät, SEKL, 3. – 5.7. Turku, Mirjami Autio Punkaharjulta

Lähetystyön käyttövaroihin on varattu määräraha edustajien matka- ja majoituskuluihin.

Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille 2015
lähetystyön tukiryhmän esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että Sakari Seppälälle
nimetään varalle Sanna Stainer Ekumeeniseen raamattutapahtumaan.
Edustajien matka- ja majoituskulut maksetaan lähetystyön käyttövaroista.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

88. §
KIRKKOJEN VAKUUTUSTEN OMAVASTUUOSUUDEN KOROTTAMINEN
Jos seurakunnan kirkkojen omavastuuosuutta nostetaan nykyisestä 20.000 eurosta
100.000 euroon, saataisiin vuosittaista säästöä n. 10.500 euroa vakuutusmaksusta.
Kirkoissa ei ole tapahtunut moneen vuoteen mitään vahinkoja. Jos seuraavaa 8
vuoteen ei tapahdu vahinkoa, olisi seuraavan mahdollisen vahingon omavastuu jo
kuitattu vakuutussäästöllä.
Jos kirkoissa sattuu isompi miljoonaluokan vahinko, ei omavastuun korotuksella ole
juuri merkitystä. Lisäksi pienemmissä vahingoissa voidaan korjauksissa käyttää omaa
henkilökuntaa, joten aivan pienistä vahingoista ei kuitenkaan saada korvauksia.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää korottaa kirkkojen omavastuuta 100.000 euroon. Korotuksella
saadaan 10.500 euron vuosittainen vakuutusmaksusäästö.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti korottaa kirkkojen vakuutusten omavastuut
100.000 euroon, jolloin vakuutusmaksuihin saadaan 10.500 euron
säästöt vuositasolla.

89. §
ILMOITUSASIAT
- Tuomiokapituli on antanut pastori Per Lindbladille viranhoitomääräyksen II
kappalaisen viransijaiseksi 18.5. – 16.8.2015
- Tuomiokapituli on todennut pastori Mari Saikkosen virkasuhteen VII seurakuntapastorin viransijaisuuteen päättyneen 23.3.2015
- Tuomiokapituli on antanut pastori Anitta Kuusiselle viranhoitomääräyksen
VI seurakuntapastorin viransijaiseksi 20.4. – 25.8.2015
- Tuomiokapituli on antanut TT, pastori Matti Perälälle viranhoitomääräyksen
IV seurakuntapastorin viransijaiseksi 23.3. – 17.5.2015
- Tuomiokapituli on myöntänyt pastori Susanna Vihavaiselle virkavapautta V seurakuntapastorin virasta 1.10.2015 – 31.8.2016, mikäli vuorotteluvapaan ehdot
täyttyvät
- Su 17.5. klo 10 Tuomiokirkon messussa Mari Kulmalan, Sakari Seppälän, Päivi
Laamasen ja Katja Nousiaisen tehtävään siunaaminen, kirkkokahvit
Sanna Stainer siunataan lähetyssihteerin tehtävään Kerimäellä 31.5.
Hanne Puustisen lähtöjuhla 1.5. lähetyksen vappulounaan yhteydessä klo 11.30
- 17.5. uusia työntekijöitä tehtävään siunaamaan lupautuivat Tuula Rasimus ja
Rauni Liukko sekä mahdollisesti Martti Konsti
Tark. ______ / ______

-

-

kirkkoherranviraston aukioloajat ovat kesä- elokuussa klo 9 – 13 vähentyneiden
työntekijäresurssien vuoksi
Kirkkohallitus on tänään vahvistanut seurakuntaliitoksen Rantasalmen seurakunnan kanssa vuoden 2016 alusta lukien, seurakuntavaalit toimitetaan ns.
”paperivaalina” ja valmistelut voidaan aloittaa
kirkkoherran kahvilakierroksella oli n. 160 osallistujaa, jätettyihin aloitteisiin
tutustutaan
johtoryhmän kokoontumisia toivottiin tiedonkulun parantamiseksi
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset 12.5. ja 16.6. metsäretkipäivä

90. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

91. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.55.

Tark. ______ / ______

