SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
2/2015
Kokous 17.3.2015

Aika
Tiistai 17.3.2015 klo 16.00 – 18.15
Paikka
Seurakuntakeskus, kokoushuone
Osallistujat
Jäsenet
(x)
Loikkanen Toivo
(x)
Immonen Merja
(x)
Ahokas Touko
(x)
Hannonen Tapani
(x)
Konsti Martti
(x)
Kristiansson Olli-Pekka
(x)
Kurttila Outi
(-)
Matilainen Päivi
(x)
Malinen Aune
(-)
Mikkonen Tero
(x)
Rasimus Tuula
(x)
Rautiainen Sirkka
(x)
Saarikoski Arja
Muut
osallistujat ( x )
Behm Sari
(x)
Liukko Rauni
(x)
Virtanen Kari
(x)
Kiukkonen Arja
(x)
Auvinen Pekka
(x)
Härkönen Marjaana
(x)
Lamberg Jani
(x)
Puustinen Seija

vs. kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen Anne Käyhkölle (muu meno)
jäsen
jäsen
jäsen
- klo 17.50, § 50
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
kv:n varapj
talousjohtaja
tiedotussihteeri
Enonkosken aluekappalainen
Punkaharjun aluekappalainen
vs. Kerimäen aluekappalainen
pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Toivo Loikkanen
puheenjohtaja
§ 35-42, 49-53

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 43-48

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ____ / ____ 2015

Olli-Pekka Kristiansson

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Outi Kurttila

Kirkkoherranvirasto 24.3. – 7.4.2015

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ /______

35. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

36. §
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 10. päivänä maaliskuuta 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 11
jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

37. §
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
49. § pastori Susanna Vihavaisen vuorotteluvapaa-anomus
50. § Savonlinnan seurakunnan osallistuminen seurakuntien
mainoskampanjaan (mtv3, jääkiekon MM-kisalähetykset)

38. §
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
Olli-Pekka Kristiansson ja Outi Kurttila.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 23. maaliskuuta 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 24.3. – 7.4.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 18. maaliskuuta 2015.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Kristiansson ja Outi
Kurttila.
Sovittiin, että 45. § emännän valinnasta tarkastetaan kokouksessa
asian kiireellisyyden vuoksi.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 24.3. –
7.4.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 18. maaliskuuta 2015.

39. §
JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VAALI – esityslistan liite 1
Aikaisempi käsittely (kirkkoneuvosto 17.2.2015 § 15):
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p.044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti julistaa 15.1.2015(§ 242) johtavan diakoniatyöntekijän viran
haettavaksi. Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa.
Yhteisilmoitus avoinna olevista viroista ja tehtävistä oli 29.1. Kotimaa-lehdessä
Lisäksi laajempi hakuilmoitus on ollut sekä te-palveluiden avoimet työpaikat
sivustolla sekä Suomen ev.lut. kirkon avoimet työpaikat sivustolla.
Hakuaika päättyy 12.2.2015 klo 15.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee haastatteluun kutsuttavat johtavan diakoniatyöntekijän
virkaan hakeneista.
Käsittely:
Puheenjohtaja esitti haastatteluun kutsuttavaksi Kulmala Mari, Kuusinen Ida,
Reijonen Tiina, Räisänen Juha ja Vienola Saila.
Päätös:
Kutsuttiin johtavan diakoniatyöntekijän virkaan haastateltaviksi
Kulmala Mari, Kuusinen Ida, Reijonen Tiina, Räisänen Juha ja
Vienola Saila.

Tark. ______ /______

Haastatteluryhmä haastatteli 2.3.2015 hakijat Mari Kulmala, Ida Kuusinen, Tiina
Reijonen, Juha Räisänen ja Saila Vienola tässä järjestyksessä vs. kirkkoherra Toivo
Loikkasen johdolla ja valmistellun kysymyskokonaisuuden avulla.
Haastatteluryhmään kuuluivat:
Toivo Loikkanen (vs. kirkkoherra), Heli Muhonen (henkilöstöpäällikkö), Jaana Paju
(työalan teologi), Merja Immonen (kirkkoneuvoston vpj) ja Rauni Liukko
(kirkkovaltuuston vpj)
Kullekin hakijalle varattiin aikaa puoli tuntia. Haastattelujen jälkeen käytiin
keskustelu hakijoista ja siitä, ketä haastatteluryhmä ehdottaa virkaan. Esityksen tekee
kirkkoneuvostolle vs. kirkkoherra normaalin hallintokäytännön mukaisesti.
Haastatteluryhmä ei päätynyt yksimieliseen ehdotukseen. Ryhmän jäsenistä kolme (3)
ehdottaa valittavaksi Mari Kulmalaa ja varalle Juha Räisästä ja kaksi (2) ehdottaa
valittavaksi virkaan Juha Räisäsen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee johtavan diakoniatyöntekijän virkaan sosionomi-diakoni
(kirkon nuorisotyönohjaaja) Mari Kulmalan Savonlinnasta ja varalle diakoni Juha
Räisäsen Savonlinnasta.
Viran vaativuusryhmä on 503.
Viran täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun
on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Käsittely:
Haastatteluryhmä perusteli Kulmalan valintaa mm. sillä, että näin taloon saadaan uutta
osaamista. Samalla diakoniatyö saa aikaa sopeuttaa tehtäviään henkilöstöstrategian
mukaiseen yhden työntekijän vähennykseen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan diakoniatyöntekijän virkaan yksimielisesti sosionomi-diakoni Mari Kulmalan 1.5.2015 alkaen.
Varalle valittiin Juha Räisänen.
Viran palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan. Viran täytössä on
4 kuukauden koeaika ja ennen viran vastaanottamista virkaan
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

40. §
LÄHETYSSIHTEERIN VIRANHALTIJAN VAALI – esityslistan liite 2
Aikaisempi käsittely (kirkkoneuvosto 17.2.2015 § 13):
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti julistaa 15.1.2015 (§ 239) lähetyssihteerin viran haettavaksi.
Yhteisilmoitus avoinna olevista viroista ja tehtävistä oli 29.1. Kotimaa-lehdessä
Lisäksi laajempi hakuilmoitus on ollut sekä te-palveluiden avoimet työpaikat
sivustolla sekä Suomen ev.lut. kirkon avoimet työpaikat sivustolla.
Hakuaika päättyy 12.2.2015 klo 15.
Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee haastatteluun kutsuttavat lähetyssihteerin virkaan hakeneista.
Tark. ______ /______

Käsittely:
Puheenjohtaja esitti haastatteluun kutsuttavaksi Seppälä Sakari ja Stainer Sanna,
joilla on hakijoista ainoina lähetyssihteerin virkaan koulutus.
Päätös:
Kutsuttiin haastateltavaksi lähetyssihteerin virkaan Seppälä Sakari ja
Stainer Sanna.
Haastatteluryhmä haastatteli 2.3.2015 lähetyssihteerin virkaa hakeneet ja viran
kelpoisuusehdot täyttävät hakijat Sakari Seppälän ja Sanna Stainerin vs. kirkkoherra
Toivo Loikkasen johdolla ja valmistellun kysymyskokonaisuuden avulla. Virkaa
hakivat myös Emmi Isoviita, Tiina Reijonen ja Saila Vienola, joilla ei ole virkaan
vaadittavaa kelpoisuutta. Sanna Stainer haki myös lähetyssihteerin tehtävään.
Haastatteluryhmässä olivat:
Toivo Loikkanen (vs. kirkkoherra), Heli Muhonen (henkilöstöpäällikkö), Merja
Immonen (kirkkoneuvoston vpj), Rauni Liukko (kirkkovaltuuston vpj) ja Taisto
Kontinen (lähetystyön tukiryhmän jäsen)
Kullekin hakijalle varattiin aikaa puoli tuntia. Haastattelujen jälkeen käytiin
keskustelu hakijoista ja siitä, ketä haastatteluryhmä ehdottaa lähetyssihteerin virkaan
ja lähetyssihteerin tehtävään. Esityksen tekee kirkkoneuvostolle vs. kirkkoherra
normaalin hallintokäytännön mukaisesti.
Haastatteluryhmä päätyi seuraavaan ehdotukseen valittavista:
Lähetyssihteerin virkaan Sakari Seppälä ja varalle Sanna Stainer.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee lähetyssihteerin virkaan lähetyssihteeri Sakari Seppälän
Jyväskylästä ja varalle lähetyssihteeri Sanna Stainerin Kiteeltä.
Viran vaativuusryhmä on 501.
Viran täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun
on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti lähetyssihteerin virkaan
lähetyssihteeri Sakari Seppälän Jyväskylästä 1.5.2015 alkaen.
Varalle valittiin lähetyssihteeri Sanna Stainer Kiteeltä.
Viran vaativuusryhmä on 501.
Viran täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.

41. §
TYÖSOPIMUSSUHTEISEN LÄHETYSSIHTEERIN VAALI
Aikaisempi käsittely (kirkkoneuvosto 17.2.2015 § 14):
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti julistaa 15.1.2015 (§ 240) lähetyssihteerin tehtävän
haettavaksi.
Yhteisilmoitus avoinna olevista viroista ja tehtävistä oli 29.1. Kotimaa-lehdessä
Lisäksi laajempi hakuilmoitus on ollut sekä te-palveluiden avoimet työpaikat
sivustolla sekä Suomen ev.lut. kirkon avoimet työpaikat sivustolla.
Hakuaika päättyy 12.2.2015 klo 15.
Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa.
Tark. ______ /______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee haastatteluun kutsuttavat lähetyssihteerin tehtävään
hakeneista.
Käsittely:
Puheenjohtaja esitti haastatteluun kutsuttavaksi Eeva Jyrki, Heikkonen Pia ja
Hytönen Niina.
Päätös:
Kutsuttiin lähetyssihteerin tehtävään haastateltaviksi Eeva Jyrki,
Heikkonen Pia ja Hytönen Niina
Lähetyssihteerin tehtävää haki myös lähetyssihteerin virkaa hakenut Sanna Stainer,
joka valittiin haastateltavaksi viran täyttämisen valmistelusta päätettäessä (kn
17.2.2015 § 13).
Haastatteluryhmä haastatteli 4.3.2015 lähetyssihteerin tehtävään hakeneet Jyrki
Eevan, Pia Heikkosen (ei halua nimeään julkisuuteen) ja Niina Hytösen.
Haastatteluryhmä haastatteli Sanna Stainerin 2.3.2015.
Haastatteluryhmässä olivat:
Toivo Loikkanen (vs. kirkkoherra), Heli Muhonen (henkilöstöpäällikkö), Merja
Immonen (kirkkoneuvoston vpj), Rauni Liukko (kirkkovaltuuston vpj) ja Taisto
Kontinen (lähetystyön tukiryhmän jäsen)
Kullekin hakijalle varattiin aikaa puoli tuntia. Haastattelujen jälkeen käytiin
keskustelu hakijoista ja siitä, ketä haastatteluryhmä ehdottaa lähetyssihteerin virkaan
ja lähetyssihteerin tehtävään. Esityksen tekee kirkkoneuvostolle vs. kirkkoherra
normaalin hallintokäytännön mukaisesti
Haastatteluryhmä päätyi seuraavaan ehdotukseen valittavista:
Lähetyssihteerin tehtävään Sanna Stainer ja varalle Niina Hytönen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee työsopimussuhteiseen lähetyssihteerin tehtävään
lähetyssihteeri Sanna Stainerin Kiteeltä ja varalle TM Niina Hytösen Joensuusta.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista
Tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti työsopimussuhteiseen
lähetyssihteerin tehtävään lähetyssihteeri Sanna Stainerin Kiteeltä
ja varalle TM Niina Hytösen Joensuusta.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän
vastaanottamista Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.

42. §
KESÄTEOLOGIEN MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN AJALLE 1.6.15.8.2015
valmistelija: vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen, puh. 050 540 6111
Seurakuntaan tarvitaan edellisten vuosien tapaan kesätyöntekijöitä rippikoulutyöhön.
Talousarvioon on varattu määrärahat neljän kesäteologin tai kesätyöntekijän
palkkaamiseen.
Tark. ______ /______

Edellisinä vuosina kesäteologeja varten on perustettu määräaikaiset virat.
Johtava nuorisotyönohjaaja on valmistellut asiaa rippikouluteologi Jukka Peltolan ja
aluekappalainen Marjaana Härkösen kanssa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa kesäkaudelle 2015 ajalle 1.6.-15.8.2015
neljä määräaikaista kesäteologin virkaa, joiden vaativuusryhmä on KirVESTES:n
mukaisesti 301.
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että vs. kirkkoherra on 9.3.2015 päättänyt, että
kesäteologeiksi valitaan johtavan nuorisotyönohjaajan ehdotuksesta teologian
opiskelijat Pinja Malinen, Anna Mustonen, Aleksi Parkkonen ja Ville Särkkä: varalle
Jaana Rissanen ja Jyri Lind.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti perustaa kesäkaudelle 2015 ajalle 1.6. –
15.8.2015 neljä määräaikaista kesäteologin virkaa, joiden
palkkaukset vaativuusryhmän 301 mukaan.
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi määräaikaisiin virkoihin valitut.

43. §
SUNTIO-VAHTIMESTARIN VAALI – esityslistan liite 3
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.2.2015 kutsua Suntio-vahtimestarin virkaa
hakeneista haastatteluun kolme hakijaa, Hellsten Juha, Laamanen Päivi ja Rikkonen
Markus.
Haastattelut sovittiin pidettäväksi 4.3.2015.
Rikkonen ilmoitti 2.3.2015, ettei pääse haastatteluun.
Haastatteluista on erillinen muistio, joka on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille.
Kirkkoneuvoston tulee valita suntio-vahtimestariksi pätevin ja sopivin henkilö.
Talousjohtajan esitys:
Valitaan Savonlinnan seurakunnan Suntio-vahtimestarin tehtävään Päivi Laamanen.
Tehtävän vaativuusryhmä on 401.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista
tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Touko Ahokas poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ollessaan esteellinen
hallintolain 28. §:n mukaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti suntio-vahtimestarin tehtävään
Päivi Laamasen 15.4.2015 alkaen.
Tehtävän palkkaus vaativuusryhmän 401 mukaan.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän
vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkäritodistus
terveydentilastaan.

Tark. ______ /______

44. §
VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN VAALI – esityslistan liite 4
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.2.2015 kutsua vahtimestari-siivoojan virkaa
hakeneista haastatteluun neljä hakijaa, Härkönen Eija, Kupiainen Anssi, Huupponen
Päivi ja Nousiainen Katja.
Haastattelut sovittiin pidettäväksi 4.3.2015.
Eija Härkönen ja Anssi Kupiainen ilmoittivat saaneensa työpaikan muualta, eivätkä
näin osallistu haastatteluun.
Haastatteluista on erillinen muistio, joka on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille.
Kirkkoneuvoston tulee valita vahtimestari-siivoojaksi pätevin ja sopivin henkilö.
Talousjohtajan esitys:
Valitaan Savonlinnan seurakunnan vahtimestari-siivoojan tehtävään Katja Nousiainen
Tehtävän vaativuusryhmä on 303.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista
tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti vahtimestari-siivoojan
tehtävään Katja Nousiaisen.
Tehtävän palkkaus vaativuusryhmän 303 mukaan.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän
vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

45. §
EMÄNNÄN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN – esityslistan liite 5
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Aikaisemmin kirkkoneuvosto on valinnut haastateltavat, mutta emännän tehtävän
täyttämisen kanssa on kiire, koska nykyinen työntekijä on siirtynyt jo muun
työnantajan tehtäviin.
Määräaikaan mennessä Savonlinnan emännän tehtäviin tuli yhdeksän hakemusta.
Hakijoista lähetetään esityslistan mukana yhteenveto kirkkoneuvoston jäsenille.
Hakijoista pääemäntä Helena Lybeck, talousjohtaja Kari Virtanen ja
henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen kutsuivat haastatteluun kuusi hakupapereiden
perustella.
Hakijoista haastatellaan:
Tuija Korhonen, Helka Sinnemäki, Ansa Meklin, Tommi Turkulainen, Tiina Wuorio
ja Lea Naukkarinen.
Haastattelu pidetään 16.3.2015 kello 13.00 alkaen. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat
tervetulleita haastatteluun.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa haastatteluiden jälkeen.
Tark. ______ /______

Käsittely:
Talousjohtaja kertoi työntekijätilanteesta keittiöhenkilökunnan osalta ja totesi, että
emännän valinnalla on kiire. Lisäksi hän kertoi, että haastateltavana on ollut
esittelyssä mainittujen lisäksi myös Raili Nyrhinen. Henkilöstöpäällikkö ja talousjohtaja suorittivat haastattelut, kirkkoneuvoston jäseniä ei ollut päässyt paikalle.
Talousjohtaja esitti hakijoiden pätevyyden ja haastattelujen perusteella, että tehtävään
valitaan Tuija Korhonen, varalle Ansa Meklin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti emännän tehtävään Tuija
Korhosen ja varalle Ansa Meklinin.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän
vastaanottamista tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

46. §
KAUPPAKIRJOJEN YM. SOPIMUSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, puh. 044 7768024
Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksellä 12.6.2013 seurakunnan
puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa, ellei kirkkoneuvosto toisin
päätä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Rasimus ja talousjohtaja Kari Virtanen, kaksi
yhdessä.
Seurakuntavaalien jälkeen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on vaihtunut ja
kirkkoherra Sammeli Juntusen ollessa virkavapaalla 25.8.2015 saakka, virkaa hoitaa
sijainen.
Talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunnan puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, vs. kirkkoherra
Toivo Loikkanen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Immonen ja talousjohtaja Kari Virtanen, kaksi yhdessä.
Päätös:

Savonlinnan seurakunnan puolesta tehtävät kauppakirjat ja
sopimukset allekirjoittaa, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä,
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Immonen ja talousjohtaja Kari Virtanen, kaksi yhdessä.

47. §
LISÄMÄÄRÄRAHA KIOSKIAUTOMAATIN OSTOJA VARTEN
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, puh. 044 7768024
Seurakunnan leirikeskuksissa on pidetty kioskia leiriläisiä varten. Kioskia ovat olleet
ylläpitämässä isoset. Kioskin tuloista ja menoista ei ole pidetty kirjanpitoa lain
vaatimalla tavalla. Tämä aiheuttaa seurakunnalle taloudellisen riskin.
Riskiä voitaisiin minimoida hankkimalla kioskitoimintaa varten automaatti. Tässä
tapauksessa myynneistä saataisiin tarkka tulos ja inventointi olisi ajantasaista.
Tark. ______ /______

Seurakunnan johtava nuorisotyöntekijä Heikki Sorjonen esittää, että leirikeskuksiin
ostettaisiin kaksi tehdashuollettua kioskiautomaattia.
Savonlinnan seurakunta on kiinteistöstrategin mukaan keskittänyt seurakunnan
leiritoiminnan kahteen leirikeskukseen. Seurakunnan nuorisotyöllä on ollut
kummilapsitoiminnan tukemiseksi ollut leirikeskuksissa pienimuotoista ”tori”
toimintaa lähinnä rippikoululeirien makean nälkään. Nykyisten ohjeiden mukaan
leirikeskuksiin tulisi hankkia kassakoneet ja vastuulliset kassanhoitajat.
Taloustoimiston ohjeiden mukaan seurakunnan kassatoiminta tulee hoitaa
taloustoimiston henkilökunnan kautta. Keskustelujen kautta on tullut esille, että
leirikeskusten ”tori” toiminta olisi mahdollista hoitaa kioskiautomaattien kautta ja
näin voidaan helpommin seurata tilityksiä sekä ehkäistä mahdollisia väärinkäytöksiä.
Johtava nuorisotyönohjaaja on selvittänyt mahdollisia kioskiautomaatti toimittajia.
Kysely lähetettiin kuudelle (6) mahdolliselle toimittajalle. Vastauksia tuli kaikilta ja
kolme ilmoitti, että he eivät toimi Itä-Suomessa ja kolme (4) jätti tarjouksen
automaateista.
- Selecta, Juha Kuneinen – tarjoaa lähinnä raaka-aineita
- Cafebreak, Tuomo Jurmu – tarjoaa laitteita vaan vuokralle
- Pelicanrouge,- Mikko Unelius – Snakky max palauttava vaihtorahalukolla uusilaite
4690€ ja tehdaskunnostettulaite 2200€ alv 0
- Paulig Professional – Jani Laitinen – FAS 900 3290€ rahalukolla ja
tehdaskunnostettu 2150€.
Kioskiautomaatin avulla kioskin ylläpitämiseen käytetty aika siirtyy nuorten
ohjaamiseen.
Asiasta ei ole tehty lapsivaikutuksen arviointia, mutta asia koskettaa nuoria ja heidän
hyvinvointia sekä leirimielialaa. Lisäksi vastuulliset työntekijät voivat seurata
paremmin makean käyttöä leireillä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahaa tehdaskunnostettujen
Snakky Max palauttavalla vaihtolukolla oleviin kioskiautomaatteihin 2*2.200 euroa =
4.400 euroa + alv.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahaa
tehdaskunnostettujen Snakky Max palauttavalla vaihtolukolla
oleviin kioskiautomaatteihin 2*2.200 euroa = 4.400 euroa + alv.

48. §
LISÄMÄÄRÄRAHA PIKKUKIRKON URKUJEN SIIRTOON – esityslistan liite 6
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, puh. 044 7768024
Savonlinnan Pikkukirkon myynnistä on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
jossa ennakkotiedon mukaan asia käsitellään loppuun tammikuun 2016 aikana.
Kauppahintaan eivät kuuluneet urut. Urut on suunniteltu siirrettäväksi Pääskylahden
kappeliin.

Tark. ______ /______

Kappelin urut joko myytäisiin tai vaihtoehtoisesti siirrettäisiin harjoitusuruiksi
Savonlinnan Seurakuntakeskukselle.
Seurakunnan musiikkityön viranhaltijat ovat pyytäneet urkujen siirrosta tarjouksen,
joka lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille tämän esityslistan liitteenä. Tarjouksen
jättäjänä on Sotkamon Urkurakentajat Oy.
Tarjouksen mukaan Pikkukirkon urkujen siirto Pääskylahteen on 14.500 euroa, sis. alv
24 %. Pääskylahden urkujen siirto on 6.500 euroa. Jos kummatkin työt tehdään yhtä
aikaa, alennusta saadaan 1.000 euroa.
Tarkoitus oli rahoittaa urkujen siirto Pikkukirkon myynnistä saaduilla varoilla. Siirto
olisi kuitenkin helpompi suorittaa kesäaikaan, joten siirrosta aiheutuva kulu tulisi nyt
kuluvalle vuodelle ja Pikkukirkon myyntitulo seuraavalle vuodelle.
Talousjohtajan esitys:
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 14.500 euron lisämäärärahaa
Pikkukirkon urkujen siirtoon Pääskylahden kappeliin.
2) Pääskylahden kirkon urut myydään siirron hinnalla 6.500 euroa
3) Jos Pääskylahden kappelin urut eivät mene kaupaksi ennen urkujen siirtoa,
esitetään kirkkovaltuustolle lisämäärärahaa 6.500 euroa urkujen siirtoon
Savonlinnan seurakuntakeskukselle.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kyseenalaisti käydyssä keskustelussa Pääskylahden kirkon urkujen
siirron seurakuntakeskukselle ja talousjohtaja esitti asian jättämistä pöydälle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteluun.

49. §
PASTORI SUSANNA VIHAVAISEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
V seurakuntapastori Susanna Vihavainen anoo vuorotteluvapaata 12.3.2015
päivätyllä anomuksella ajalle 1.10.2015 - 31.8.2016.
Vuorotteluvapaan ajaksi papille myönnetään palkaton virkavapaus mikäli
vuorotteluvapaa järjestyy.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2014 (1.9.2014) on tiedot muuttuneista
vuorotteluvapaan ehdoista: Vuorotteluvapaalakia on muutettu (1305/2002)
1.9.2014 alkaen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lausuntonaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille
puoltaa V seurakuntapastori Susanna Vihavaisen vuorotteluvapaan myöntämistä
ajalle 1.10.2015 – 31.8.2016 edellyttäen, että vuorotteluvapaan lailliset ehdot
täyttyvät.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Tark. ______ /______

50. §
SAVONLINNAN SEURAKUNNAN OSALLISTUMINEN SEURAKUNTIEN
MAINOSKAMPANAJAAN (MTV3, JÄÄKIEKON MM-KISALÄHETYKSET)
Mikkelin seurakunnan tiedottaja Krista Väisänen on neuvotellut Etelä-Savon MTV3kanavan edustajien kanssa seurakuntien halukkuudesta ja mahdollisuudesta lähteä
toteuttamaan seurakuntien mainoskampanajaa MTV3-kanavalla jääkiekon
MM-kisojen yhteydessä (1.-17.5.2015, Praha ja Ostrava). Aloite asiasta on tullut
MTV3: edustajilta seurakuntavaalien yhteydessä toteutetun mainoskampanjan jälkeen
ja tiimoilta.
Seurakunnille on tarjottu AlueLeijona-mainospakettia, johon otetaan kultakin
MTV3:n näkyvyysalueelta kuusi mainostajaa. Kukin mainostaja saa kolmeen
Suomen peliin 9 mainosesitystä. Mainospaketin hinta tuotantoineen (mainoksen
valmistaminen) on 6800 e (sis. alv).
Mikkelin seurakunta on ollut halukas lähtemään mukaan (maksuosuus 3100 e),
samoin mukaan ovat lähdössä Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan
seurakunnat (maksuosuus yht. 900 e).
Vs. kirkkoherra on kysellyt seurakunnan eri työalojen halukkuutta lähteä mukaan.
Tältä pohjalta on syntynyt ajatus, että Savonlinnan seurakunta on mukana
mainoskampanjassa ja että seurakunnalle osuudeksi jäävä 2800 e katetaan eri
tehtäväalueiden varoista seuraavalla tavalla:
205/muut srktilaisuudet 200 e
205/khran käyttövarat
200 e
nuorisotyö ym.
400 e
diakoniatyö
200 e
lähetystyö
200 e
lapsityö ym.
200 e
kirkkomusiikki
200 e
aikuistyö
200 e
kappeliseurakunnat
600 e (kappelineuvostot päättävät asiasta)
perheas.neuv.keskus
200 e
sairaalasielunhoito
200 e
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Savonlinnan seurakunta on mukana alueen seurakuntien
mainoskampanjassa ja että varat osoitetaan asiaan yllä mainitulla tavalla. Mukaan
lähteminen ei tuo lisäkustannuksia seurakunnalle.

Tuula Rasimus poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.50.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
Kappelineuvostot varmistavat vielä kappeliseurakuntien osuudet
kokouksissaan.

Tark. ______ /______

51. §
ILMOITUSASIAT
- Enonkosken kappelineuvoston pöytäkirja 1/2015 – esityslistan liite 7
- Savonrannan piirineuvoston pöytäkirja 1/2015 – esityslistan liite 8
- Kerimäen ja Punkaharjun kappelineuvostojen pöytäkirjat 1/2015 ovat olleet
tutustuttavina kirkkoneuvostossa 17.2.2015
- Talousjohtajan ostopäätös Suur-Savon sähkön osakkeista
- Ennakkotieto tilinpäätöksestä – tulos on odotettua hieman parempi
- Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 31.3., 21.4. ja 12.5.2015 sekä kesäkuun
alussa metsäretki, jonka aika tarkentuu myöhemmin
Kirkkovaltuuston seminaaripäivä on 19.5.2015 Hirvaslahdessa.
52. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.
53. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15.

Tark. ______ /______

Savonlinnan seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pöytäkirjan pykälä
17.3.2015
52

Kirkkoneuvosto
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta
päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 35 - 38, 46 – 49, 51 – 53
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 39 – 45, 50
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 17
Postiosoite: PL 42, 57101 Savonlinna
Telekopio: 015 - 5768042
Sähköposti:
Pöytäkirjan pykälät: 39 – 45, 50
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)

Tark. ______ /______

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun
sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• _________________________________________________ hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

• ____________________________ hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Tark. ______ /______

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa
vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että
viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Markkinaoikeus
Käynti-/postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka
koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan
arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat
voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai
7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Tark. ______ /______

OTE Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta
n:o 2/17.3.2015

------43. §
SUNTIO-VAHTIMESTARIN VAALI – esityslistan liite 3
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.2.2015 kutsua Suntio-vahtimestarin virkaa
hakeneista haastatteluun kolme hakijaa, Hellsten Juha, Laamanen Päivi ja Rikkonen
Markus.
Haastattelut sovittiin pidettäväksi 4.3.2015.
Rikkonen ilmoitti 2.3.2015, ettei pääse haastatteluun.
Haastatteluista on erillinen muistio, joka on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille.
Kirkkoneuvoston tulee valita suntio-vahtimestariksi pätevin ja sopivin henkilö.
Talousjohtajan esitys:
Valitaan Savonlinnan seurakunnan Suntio-vahtimestarin tehtävään Päivi Laamanen.
Tehtävän vaativuusryhmä on 401.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista
tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Touko Ahokas poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ollessaan esteellinen
hallintolain 28. §:n mukaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti suntio-vahtimestarin tehtävään
Päivi Laamasen 15.4.2015 alkaen.
Tehtävän palkkaus vaativuusryhmän 401 mukaan.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän
vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkäritodistus
terveydentilastaan.

------Otteen oikeaksi todistaa
Savonlinnassa 19. päivänä maaliskuuta 2015
Seija Puustinen
sihteeri

Tark. ______ /______

OTE Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta
n:o 2/17.3.2015

------44. §
VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN VAALI – esityslistan liite 4
valmistelija: henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.2.2015 kutsua vahtimestari-siivoojan virkaa
hakeneista haastatteluun neljä hakijaa, Härkönen Eija, Kupiainen Anssi, Huupponen
Päivi ja Nousiainen Katja.
Haastattelut sovittiin pidettäväksi 4.3.2015.
Eija Härkönen ja Anssi Kupiainen ilmoittivat saaneensa työpaikan muualta, eivätkä
näin osallistu haastatteluun.
Haastatteluista on erillinen muistio, joka on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille.
Kirkkoneuvoston tulee valita vahtimestari-siivoojaksi pätevin ja sopivin henkilö.
Talousjohtajan esitys:
Valitaan Savonlinnan seurakunnan vahtimestari-siivoojan tehtävään Katja Nousiainen
Tehtävän vaativuusryhmä on 303.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista
tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti vahtimestari-siivoojan
tehtävään Katja Nousiaisen.
Tehtävän palkkaus vaativuusryhmän 303 mukaan.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän
vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

------Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
Savonlinnassa 20. päivänä maaliskuuta 2015

Seija Puustinen
sihteeri

Tark. ______ /______

OTE Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta
n:o 2/17.3.2015
------45. §
EMÄNNÄN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN – esityslistan liite 5
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Aikaisemmin kirkkoneuvosto on valinnut haastateltavat, mutta emännän tehtävän
täyttämisen kanssa on kiire, koska nykyinen työntekijä on siirtynyt jo muun
työnantajan tehtäviin.
Määräaikaan mennessä Savonlinnan emännän tehtäviin tuli yhdeksän hakemusta.
Hakijoista lähetetään esityslistan mukana yhteenveto kirkkoneuvoston jäsenille.
Hakijoista pääemäntä Helena Lybeck, talousjohtaja Kari Virtanen ja
henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen kutsuivat haastatteluun kuusi hakupapereiden
perustella.
Hakijoista haastatellaan:
Tuija Korhonen, Helka Sinnemäki, Ansa Meklin, Tommi Turkulainen, Tiina Wuorio
ja Lea Naukkarinen.
Haastattelu pidetään 16.3.2015 kello 13.00 alkaen. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat
tervetulleita haastatteluun.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa haastatteluiden jälkeen.
Käsittely:
Talousjohtaja kertoi työntekijätilanteesta keittiöhenkilökunnan osalta ja totesi, että
emännän valinnalla on kiire. Lisäksi hän kertoi, että haastateltavana on ollut
esittelyssä mainittujen lisäksi myös Raili Nyrhinen. Henkilöstöpäällikkö ja talousjohtaja suorittivat haastattelut, kirkkoneuvoston jäseniä ei ollut päässyt paikalle.
Talousjohtaja esitti hakijoiden pätevyyden ja haastattelujen perusteella, että tehtävään
valitaan Tuija Korhonen, varalle Ansa Meklin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti emännän tehtävään Tuija
Korhosen ja varalle Ansa Meklinin.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän
vastaanottamista tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

------Otteen oikeaksi todistaa
Savonlinnassa 18. päivänä maaliskuuta 2015

Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ /______

Savonlinnan seurakunta
Kirkkoneuvosto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kirkollisasiat
Päivämäärä 17.3.2015
Pykälä 41. §
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikeusvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Oikaisuvaatimusviranomainen

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 17
Postiosoite: PL 42, 57101 SAVONLINNA
Telekopio: 015-5768042
Sähköposti:

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.

Pöytäkirjan
nähtäväksi
asettaminen
Tiedoksianto
asianosaiselle

Pvm
24.3. – 7.4.2014
Asianosainen
2

 Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kirkkolaki
………………………………………………………
24:11)
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm /
tiedoksiantaja
………………………………………………………………………………………………………………
Asianosainen

 Luovutettu asianosaiselle
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

………………………………………………………..
Vastaanottajan allekirjoitus

………………………………………………………………………………………………………………
 Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
muksen sisältö
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Omalla
ja
toimittaminen vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua markkinaoikeudessa 200
euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Liitetään pöytäkirjan otteeseen

2

Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kirkkolain 24 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle
asianosaiselle. Täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen.

Tark. ______ /______

OTE Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta
n:o 2/17.3.2015

------39. §
JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VAALI – esityslistan liite 1
Aikaisempi käsittely (kirkkoneuvosto 17.2.2015 § 15):
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p.044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti julistaa 15.1.2015(§ 242) johtavan diakoniatyöntekijän viran
haettavaksi. Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa.
Yhteisilmoitus avoinna olevista viroista ja tehtävistä oli 29.1. Kotimaa-lehdessä
Lisäksi laajempi hakuilmoitus on ollut sekä te-palveluiden avoimet työpaikat
sivustolla sekä Suomen ev.lut. kirkon avoimet työpaikat sivustolla.
Hakuaika päättyy 12.2.2015 klo 15.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee haastatteluun kutsuttavat johtavan diakoniatyöntekijän
virkaan hakeneista.
Käsittely:
Puheenjohtaja esitti haastatteluun kutsuttavaksi Kulmala Mari, Kuusinen Ida,
Reijonen Tiina, Räisänen Juha ja Vienola Saila.
Päätös:

Kutsuttiin johtavan diakoniatyöntekijän virkaan haastateltaviksi
Kulmala Mari, Kuusinen Ida, Reijonen Tiina, Räisänen Juha ja
Vienola Saila.

Haastatteluryhmä haastatteli 2.3.2015 hakijat Mari Kulmala, Ida Kuusinen, Tiina
Reijonen, Juha Räisänen ja Saila Vienola tässä järjestyksessä vs. kirkkoherra Toivo
Loikkasen johdolla ja valmistellun kysymyskokonaisuuden avulla.
Haastatteluryhmään kuuluivat:
Toivo Loikkanen (vs. kirkkoherra), Heli Muhonen (henkilöstöpäällikkö), Jaana Paju
(työalan teologi), Merja Immonen (kirkkoneuvoston vpj) ja Rauni Liukko
(kirkkovaltuuston vpj)
Kullekin hakijalle varattiin aikaa puoli tuntia. Haastattelujen jälkeen käytiin
keskustelu hakijoista ja siitä, ketä haastatteluryhmä ehdottaa virkaan. Esityksen tekee
kirkkoneuvostolle vs. kirkkoherra normaalin hallintokäytännön mukaisesti.
Haastatteluryhmä ei päätynyt yksimieliseen ehdotukseen. Ryhmän jäsenistä kolme (3)
ehdottaa valittavaksi Mari Kulmalaa ja varalle Juha Räisästä ja kaksi (2) ehdottaa
valittavaksi virkaan Juha Räisäsen.

Tark. ______ /______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee johtavan diakoniatyöntekijän virkaan sosionomi-diakoni
(kirkon nuorisotyönohjaaja) Mari Kulmalan Savonlinnasta ja varalle diakoni Juha
Räisäsen Savonlinnasta.
Viran vaativuusryhmä on 503.
Viran täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun
on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Käsittely:
Haastatteluryhmä perusteli Kulmalan valintaa mm. sillä, että näin taloon saadaan uutta
osaamista. Samalla diakoniatyö saa aikaa sopeuttaa tehtäviään henkilöstöstrategian
mukaiseen yhden työntekijän vähennykseen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan diakoniatyöntekijän virkaan yksimielisesti sosionomi-diakoni Mari Kulmalan 1.5.2015 alkaen.
Varalle valittiin Juha Räisänen.
Viran palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan. Viran täytössä on
4 kuukauden koeaika ja ennen viran vastaanottamista virkaan
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

-------

Otteen oikeaksi todistaa
Savonlinnassa 20. päivänä maaliskuuta 2015

Seija Puustinen
sihteeri

Tark. ______ /______

OTE Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta
n:o 2/17.3.2015

------40. §
LÄHETYSSIHTEERIN VIRANHALTIJAN VAALI – esityslistan liite 2
Aikaisempi käsittely (kirkkoneuvosto 17.2.2015 § 13):
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti julistaa 15.1.2015 (§ 239) lähetyssihteerin viran haettavaksi.
Yhteisilmoitus avoinna olevista viroista ja tehtävistä oli 29.1. Kotimaa-lehdessä
Lisäksi laajempi hakuilmoitus on ollut sekä te-palveluiden avoimet työpaikat
sivustolla sekä Suomen ev.lut. kirkon avoimet työpaikat sivustolla.
Hakuaika päättyy 12.2.2015 klo 15.
Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee haastatteluun kutsuttavat lähetyssihteerin virkaan hakeneista.
Käsittely:
Puheenjohtaja esitti haastatteluun kutsuttavaksi Seppälä Sakari ja Stainer Sanna,
joilla on hakijoista ainoina lähetyssihteerin virkaan koulutus.
Päätös:
Kutsuttiin haastateltavaksi lähetyssihteerin virkaan Seppälä Sakari ja
Stainer Sanna.
Haastatteluryhmä haastatteli 2.3.2015 lähetyssihteerin virkaa hakeneet ja viran
kelpoisuusehdot täyttävät hakijat Sakari Seppälän ja Sanna Stainerin vs. kirkkoherra
Toivo Loikkasen johdolla ja valmistellun kysymyskokonaisuuden avulla. Virkaa
hakivat myös Emmi Isoviita, Tiina Reijonen ja Saila Vienola, joilla ei ole virkaan
vaadittavaa kelpoisuutta. Sanna Stainer haki myös lähetyssihteerin tehtävään.
Haastatteluryhmässä olivat:
Toivo Loikkanen (vs. kirkkoherra), Heli Muhonen (henkilöstöpäällikkö), Merja
Immonen (kirkkoneuvoston vpj), Rauni Liukko (kirkkovaltuuston vpj) ja Taisto
Kontinen (lähetystyön tukiryhmän jäsen)
Kullekin hakijalle varattiin aikaa puoli tuntia. Haastattelujen jälkeen käytiin
keskustelu hakijoista ja siitä, ketä haastatteluryhmä ehdottaa lähetyssihteerin virkaan
ja lähetyssihteerin tehtävään. Esityksen tekee kirkkoneuvostolle vs. kirkkoherra
normaalin hallintokäytännön mukaisesti.
Haastatteluryhmä päätyi seuraavaan ehdotukseen valittavista:
Lähetyssihteerin virkaan Sakari Seppälä ja varalle Sanna Stainer.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee lähetyssihteerin virkaan lähetyssihteeri Sakari Seppälän
Jyväskylästä ja varalle lähetyssihteeri Sanna Stainerin Kiteeltä.
Viran vaativuusryhmä on 501.
Viran täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun
on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tark. ______ /______

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti lähetyssihteerin virkaan
lähetyssihteeri Sakari Seppälän Jyväskylästä 1.5.2015 alkaen.
Varalle valittiin lähetyssihteeri Sanna Stainer Kiteeltä.
Viran vaativuusryhmä on 501.
Viran täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

-------

Otteen oikeaksi todistaa
Savonlinnassa 20. päivänä maaliskuuta 2015

Seija Puustinen
sihteeri

Tark. ______ /______

OTE Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta
n:o 2/17.3.2015

------41. §
TYÖSOPIMUSSUHTEISEN LÄHETYSSIHTEERIN VAALI
Aikaisempi käsittely (kirkkoneuvosto 17.2.2015 § 14):
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen p. 044 3479020
Kirkkoneuvosto päätti julistaa 15.1.2015 (§ 240) lähetyssihteerin tehtävän
haettavaksi.
Yhteisilmoitus avoinna olevista viroista ja tehtävistä oli 29.1. Kotimaa-lehdessä
Lisäksi laajempi hakuilmoitus on ollut sekä te-palveluiden avoimet työpaikat
sivustolla sekä Suomen ev.lut. kirkon avoimet työpaikat sivustolla.
Hakuaika päättyy 12.2.2015 klo 15.
Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee haastatteluun kutsuttavat lähetyssihteerin tehtävään
hakeneista.
Käsittely:
Puheenjohtaja esitti haastatteluun kutsuttavaksi Eeva Jyrki, Heikkonen Pia ja
Hytönen Niina.
Päätös:
Kutsuttiin lähetyssihteerin tehtävään haastateltaviksi Eeva Jyrki,
Heikkonen Pia ja Hytönen Niina
Lähetyssihteerin tehtävää haki myös lähetyssihteerin virkaa hakenut Sanna Stainer,
joka valittiin haastateltavaksi viran täyttämisen valmistelusta päätettäessä (kn
17.2.2015 § 13).
Haastatteluryhmä haastatteli 4.3.2015 lähetyssihteerin tehtävään hakeneet Jyrki
Eevan, Pia Heikkosen (ei halua nimeään julkisuuteen) ja Niina Hytösen.
Haastatteluryhmä haastatteli Sanna Stainerin 2.3.2015.
Haastatteluryhmässä olivat:
Toivo Loikkanen (vs. kirkkoherra), Heli Muhonen (henkilöstöpäällikkö), Merja
Immonen (kirkkoneuvoston vpj), Rauni Liukko (kirkkovaltuuston vpj) ja Taisto
Kontinen (lähetystyön tukiryhmän jäsen)
Kullekin hakijalle varattiin aikaa puoli tuntia. Haastattelujen jälkeen käytiin
keskustelu hakijoista ja siitä, ketä haastatteluryhmä ehdottaa lähetyssihteerin virkaan
ja lähetyssihteerin tehtävään. Esityksen tekee kirkkoneuvostolle vs. kirkkoherra
normaalin hallintokäytännön mukaisesti
Haastatteluryhmä päätyi seuraavaan ehdotukseen valittavista:
Lähetyssihteerin tehtävään Sanna Stainer ja varalle Niina Hytönen.

Tark. ______ /______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee työsopimussuhteiseen lähetyssihteerin tehtävään
lähetyssihteeri Sanna Stainerin Kiteeltä ja varalle TM Niina Hytösen Joensuusta.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista
Tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti työsopimussuhteiseen
lähetyssihteerin tehtävään lähetyssihteeri Sanna Stainerin Kiteeltä
ja varalle TM Niina Hytösen Joensuusta.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402.
Tehtävän täytössä on 4 kuukauden koeaika. Ennen tehtävän
vastaanottamista tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.

-------

Otteen oikeaksi todistaa
Savonlinnassa 20. päivänä maaliskuuta 2015

Seija Puustinen
sihteeri

Tark. ______ /______

OTE Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta
n:o 2/17.3.2015

------------Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
Savonlinnassa . päivänä maaliskuuta 2015
Seija Puustinen
sihteeri

OTE Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta
n:o 2/17.3.2015

------------Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
Savonlinnassa . päivänä maaliskuuta 2015
Seija Puustinen
sihteeri

Tark. ______ /______

