SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
6/2015
Kokous 16.6.2015

Aika
Tiistai 16.6.2015 laivamatkan aikana klo 9.25 – 11.10 ja 13.05 – 13.40
Paikka
Metsäretken yhteydessä Elviira–laivalla, lähtö matkustajasatamasta klo 9.00.
Osallistujat
Jäsenet
(x)
Loikkanen Toivo
vs. kirkkoherra, puheenjohtaja
(x)
Immonen Merja
varapuheenjohtaja
(x)
Ahokas Touko
jäsen
(x)
Hannonen Tapani
jäsen
(x)
Konsti Martti
jäsen
(x)
Kristiansson Olli-Pekka jäsen
(x)
Kupiainen Arvo
varajäsen Outi Kurttilalle
(x)
Käyhkö Anne
jäsen
(x)
Malinen Aune
jäsen
(-)
Mikkonen Tero
jäsen
(x)
Rasimus Tuula
jäsen
(x)
Rautiainen Sirkka
jäsen
(x)
Nousiainen Marja Sisko varajäsen Arja Saarikoskelle (matkoilla)
Muut
osallistujat ( - )
Behm Sari
kv:n puheenjohtaja
(x)
Liukko Rauni
kv:n varapj
(x)
Virtanen Kari
talousjohtaja
(-)
Kiukkonen Arja
tiedotussihteeri
(x)
Auvinen Pekka
Enonkosken aluekappalainen
(x)
Härkönen Marjaana
Punkaharjun aluekappalainen
(-)
Lamberg Jani
vs. Kerimäen aluekappalainen
(x)
Puustinen Seija
pöytäkirjanpitäjä
Metsänhoitoyhdistyksestä mukana Vesa Laukkanen, Kalle Kaartinen
Tomi Miettinen ja Aki Parkkinen
sekä tilintarkastaja Elina Hämäläinen
KOKOUKSEN PUOLESTA
Toivo Loikkanen
Merja Immonen
puheenjohtaja
puheenjohtaja
§ 110-120, 130, 132-135 § 121-129, 131

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____
Martti Konsti
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Olli-Pekka Kristiansson
Kirkkoherranvirasto 23.6. – 7.7.2015
Seija Puustinen
sihteeri
Tark. ______ / ______

110. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
Kirkkoneuvosto vietti hiljaisen hetken seurakuntamme
nuorisotyönohjaajajana työskennelleen Satu Rämän muistoksi.
Hän menehtyi 9.6. pitkään sairastettuaan.

111. §
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 8. päivänä kesäkuuta 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.

112. §
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
129. § Hiukkajoen metsästysseura ry:n ostotarjous
130. § Marjaana Härkösen Tasaus matkan ajankohdan muutos
131. § Toivo Loikkasen vuorotteluvapaa-anomus
Sovittiin, että §:t 123, 126 ja 128 käsitellään alussa, koska metsänhoitoyhdistyksen edustajat ovat niissä mukana asiantuntijoina.

113. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa
ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).
Tark. ______ / ______

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
Tapani Hannonen ja Martti Konsti.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 22. kesäkuuta 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 23.6. – 7.7.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 17. kesäkuuta 2015.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Konsti ja Olli-Pekka
Kristiansson.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 23.6. –
7.7.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 17. kesäkuuta 2015.

114. §
KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 - 3479020
Kirkkoneuvosto myönsi 12.5.2015 kanttori Esa Pyöriälle eron seurakunnan II
kanttorin virasta (ns. B-kanttorin virka, nyk. ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävä kanttorinvirka) 1.9.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Kirkkoneuvosto julisti viran haettavaksi. Hakuaika päättyi 3.6.2015 klo 15.
Ilmoitus virasta julkaistiin Kotimaa-lehdessä sekä evl.fi-sivujen avoimet työpaikat
sivuilla sekä työvoimahallinnon sivuilla. Määräaikaan mennessä virkaa
(vaativuusryhmä 601) hakivat:
kanttori amk, MuM (17.6.2015) Veera Heino
MuM (17.6.2015) Minna Malinen
MuM, kanttori Mirka Nousiainen
Maria Padatsu (ei täytä viran kelpoisuusehtoja)
Hakijat haastatellaan 9.6. ja 11.6.
Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa haastattelujen perusteella.
Tark. ______ / ______

Käsittely:
Työryhmä on haastatellut Mirka Nousiaisen, jolla on jo pätevyys täytettävään virkaan
sekä Veera Heinon ja Minna Malisen, jotka saavat pätevyyden kokousta seuraavana
päivänä.
Puheenjohtaja esitti, että viran hakuaikaa jatketaan 17.6. – 1.7.2016 ja päätös tehdään
18.8. kirkkoneuvoston kokouksessa. Kaikki jo saapuneet hakemukset ovat mukana
valinnassa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että kanttorin viran hakuaikaa jatketaan
17.6. – 1.7.2015. Kaikki jo saapuneet hakemukset ovat mukana
valinnassa.

115. §
ENONKOSKEN KIRKKOMUUSIKON VIRKA
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 - 3479020
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 12.5.2015 seuraavasti:
Kirkkomuusikko Maija Keskiselle (Enonkosken kirkkomuusikko) myönnettiin ero
virasta 26.7.2015 alkaen muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Virkaan ja seurakunnan
kanttoreiden ryhmään tarvitaan työntekijä. Asiaa ei ole käsitelty
henkilöstöstrategiassa erikseen, koska viranhaltijan virasta eroamista ei ole ollut
tiedossa. Henkilöstöstrategiassa on linjaus, että kukin vapautuva tehtävä ja virka
arvioidaan tapauskohtaisesti.
Johtava kanttori Minna Raassina on ehdottanut, että Enonkosken kirkkomuusikon
virka tulisi muuttaa B-kanttorin viraksi, jolloin kukin kanttori pystyy ammatillisesti
hoitamaan samanlaisia tehtäviä tarvittaessa seurakunnan eri alueilla.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Enonkosken kirkkomuusikon virka
lakkautetaan ja että sen tilalle perustetaan B-kanttorin virka 1.8.2015 alkaen.
Kirkkoneuvosto julistaa viran haettavaksi sen jälkeen, kun viran perustamispäätös on
saanut lainvoiman.
Käsittely:
Enonkosken kappeliseurakunnan työntekijät ovat lähettäneet vetoomuksen sijaisena
toimivan Mika Siekkisen työn jatkumisen puolesta. Vetoomus sekä kirkkomuusikon
viran muuttaminen kanttorin viraksi herättivät vilkasta keskustelua puolesta ja
vastaan.
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi. Enonkosken kappelineuvostokin ennättää näin ottaa kantaa
esitettyyn viran muutokseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kirkkoneuvoston asiaa koskevan käsittelyn jälkeen vs. kirkkoherra ja johtava kanttori
Minna Raassina keskustelivat kanttorin tehtävien hoidosta Enonkoskella.
Keskustelussa päädyttiin siihen, että tässä vaiheessa kanttorin viran perustamisesta
luovutaan ja jatketaan kirkkomuusikon virkaa.

Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi Savonlinnan seurakunnan Enonkosken
kappeliseurakunnan kirkkomuusikon viran. Viran vaativuusryhmä on 501.
Hakuaika virkaan päättyy pe 26.6.2015 klo 15. Viran kelpoisuusehtona on työhön
soveltuva tutkinto tai työssä hankittu kokemus ja osaaminen (musiikillinen osaaminen,
työyhteisötaidot, ihmisten kohtaamisen taidot, riittävät atk-taidot). Viran täytössä
noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Oman auton käyttö on välttämätön viran hoitamisessa.
Viran tehtävänä ovat kanttorin tehtävät Enonkosken kappeliseurakunnassa ja
seurakunnan muilla alueilla.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

116. §
JOHTAVA NUORISOTYÖNOHJAAJA HEIKKI SORJOSEN IRTISANOUTUMINEN
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 - 3479020
Heikki Sorjonen on jättänyt 28.5.2015 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen, jossa
hän pyytää eroa johtavan nuorisotyönohjaajan virasta siten, että viimeinen
virassaolopäivä on 31.7.2015. Sorjonen jää elokuun alusta henkilökohtaiselle
eläkkeelle.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Heikki Sorjoselle eron johtavan nuorisotyöntekijän
virasta 1.8.2015 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto myönsi Heikki Sorjoselle eron johtavan nuorisotyöntekijän virasta 1.8.2015 alkaen.

117. §
JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 – 3479020
Johtava nuorisotyönohjaaja Heikki Sorjosen eroanomus virasta 1.8.2015 lukien on
käsittelyssä edellisessä pykälässä.
Seurakunnassa vahvistetun henkilöstrategian perusteella kyseinen virka täytetään.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi Savonlinnan seurakunnan johtavan
nuorisotyönohjaajan viran. Viran vaativuusryhmä on 503. Hakuilmoitus julkaistaan
Kotimaa-lehdessä to 23.7.2015 sekä evl.fi-sivuilla ja työvoimahallinnon sivuilla.
Hakuaika virkaan päättyy pe 7.8.2015 klo 15.
Käsittely:
Viranhaltijat laativat hakuilmoituksen ja huolehtivat viranhaltijapäätöksillä viran
väliaikaisen täytön ennen vakituisen viranhaltijan saamista.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Tark. ______ / ______

118. §
LAUSUNTO III KAPPALAISEN VIRANSIJAISESTA
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050- 540 6111
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt 2.6.2015 III kappalainen Leena
Paintolalle virkavapaata äitiysvapaan/vanhempainvapaan perusteella ajalle 10.8.2015 20.6.2016. Virkaan tarvitaan sijainen. Vs. kirkkoherra on hoitanut tuomiokapitulin
notaarin kanssa sijaisen rekrytointia siten, että siihen ilmoittautuminen päättyy
8.6.2015 klo 15.
Virkaan/viransijaisuuteen ilmoittautuivat määräaikaan mennessä seuraavat:
Hakijoiden tiedot annetaan kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
III kappalaisen viransijaisuuteen ovat määräaikaan mennessä ilmoittautuneet: Per
Lindblad, Antti Rahikainen, Anne-Maria Jalovaara, Lea God, Emilia Jalkanen, Sanni
Suhonen, Kati Lounela, Minna Kumpukallio, Mertsi Saarela, Jukka Peltola, Juuso
Seppänen, Heli Mäkelä ja Tuomo Komulainen.
Haastatteluihin kutsuttiin Kati Lounela, Jukka Peltola, Per Lindblad, Ville Särkkä
ja Heli Mäkelä. Haastattelut suoritettiin samalla koskien kaikkia avoinna olevia
kolmea sijaisuutta.
Puheenjohtajan esitys:
Työryhmä päätyi esittämään III kappalaisen viransijaiseksi 10.8.2015 – 20.6.2016
Jukka Peltolaa ja häneltä vapautuvaan II seurakuntapastorin virkaan ajalle 17.8.2015 –
20.6.2016 Per Lindbladia. Varalle esitetään pastori Heli Mäkelää.
Päätös:

Lausuntonaan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto pyytää viranhoitomääräystä pastori Jukka Peltolalle III kappalaisen viransijaiseksi
ajalle 10.8.2015 – 20.6.2016. Samoin se pyytää viranhoitomääräystä
pastori Per Lindbladille II seurakuntapastorin viransijaiseksi
ajalle 17.8.2015 – 20.6.2016. Varalle esitetään Heli Mäkelää.

119. §
LAUSUNTO V SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISESTA (VUOROTTELUVAPAA)
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050- 540 6111
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt 31.3.2015
V seurakuntapastori Susanna Vihavaiselle virkavapaata vuorotteluvapaan perusteella
ajalle 1.10.2015 - 31.8.2016.
Virkaan tarvitaan sijainen. Vs. kirkkoherra on hoitanut sijaisen rekrytointia
tuomiokapitulin notaarin kanssa siten, että viransijaisuuteen ilmoittautuminen päättyy
8.6.2015 klo 15. Sijaisen tulee täyttää vuorotteluvapaan ajaksi sijaiseksi palkattavan
työntekijän ehdot (työtön työnhakija).
Viransijaisuuteen ilmoittautuivat määräaikaan mennessä seuraavat:
Hakijoiden tiedot annetaan kokouksessa.
Tark. ______ / ______

Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
V seurakuntapastorin vuorotteluvapaan sijaiseksi ovat ilmoittautuneet määräaikaan
mennessä: Antti Rahikainen, Anna Kuronen, Otso Järvi, Leenakaisa Harjanne, Lea
God, Emilia Jalkanen, Sanni Suhonen, Piia Heikkilä, Ville Särkkä, Minna Kumpukallio, Sakari Similä, Marja-Liisa Latvatalo, Ulla-Kaija Parikka, Matleena Ikola,
Sylvia Nummelin, Juuso Seppänen, Heli Mäkelä ja Tuomo Komulainen.
Puheenjohtajan esitys:
Työryhmä päätyi esittämään V seurakuntapastorin vuorotteluvapaan sijaiseksi TM
Ville Särkkää. Hän voisi aloittaa työt seurakunnassa 1.10. ja V seurakuntapastorin
viransijaisena 25.10.2016 pappisvihkimyksen jälkeen 31.8.2016 saakka. Piispa päättää
pappisvihkimyksestä haastattelun jälkeen. Varalle esitetään Heli Mäkelää.
Päätös:

Lausuntonaan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto pyytää viranhoitomääräystä TM Ville Särkälle V seurakuntapastorin vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 25.10.2015 – 31.8.2016.
Varalle esitetään pastori Heli Mäkelää.

120. §
LAUSUNTO VII SEURAKUNTAPASTORIN (KERIMÄEN
SEURAKUNTAPASTORI)VIRANSIJAISESTA
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050- 540 6111
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt 2.6.2015 VII
seurakuntapastorille (Kerimäen seurakuntapastori) Helena Lorentzille virkavapaata
äitiysvapaan/vanhempainvapaan perusteella ajalle 29.7.2015 - 8.6.2016. Virkaan
tarvitaan sijainen. Vs. kirkkoherra on hoitanut sijaisen rekrytointia tuomiokapitulin
notaarin kanssa siten, että viransijaisuuteen ilmoittautuminen päättyy 8.6.2015 klo 15.
Viransijaisuuteen ilmoittautuivat määräaikaan mennessä seuraavat:
Hakijoiden tiedot annetaan kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa.
Käsittely:
VII seurakuntapastorin virkavapaan sijaisuuteen ovat määräaikaan mennessä
ilmoittautuneet: Per Lindblad, Anna Kuronen, Antti Rahikainen, Lea God, Emilia
Jalkanen, Sanni Suhonen, Minna Kumpukallio, Sakari Similä, Ulla-Kaija Parikka,
Juuso Seppänen, Tuomo Komulainen ja Kati Lounela.
Puheenjohtajan esitys:
Työryhmä päätyi esittämään VII seurakuntapastorin virkavapaan sijaiseksi pastori
Kati Lounelaa ajalle 26.8.2015 – 8.6.2016. Varalle esitetään Heli Mäkelää.
Päätös:

Lausuntonaan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto pyytää viranhoitomääräystä pastori Kati Lounelalle VII seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 26.8.2015 – 8.6.2016. Varalle esitetään Heli Mäkelää.
Tark. ______ / ______

121. §
SEURAKUNTALIITOKSEEN LIITTYVÄT VIRKA- JA TYÖNTEKIJÄJÄRJESTELYT –
liite 1
valmistelija henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen 044 - 3479020
Kirkkohallitus on tehnyt 21.4.2015 päätöksen, jolla se lakkauttaa Rantasalmen
seurakunnan ja liittää sen Savonlinnan seurakuntaan.
Päätöksessään kirkkohallitus on lakkauttanut Rantasalmen kirkkoherran viran sekä
perustanut Savonlinnan seurakuntaan kappalaisen virkan ja siirtänyt siihen em.
kirkkoherranviran vakinaisen viranhaltijan. Muista henkilöjärjestelyistä päättää
Savonlinnan kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan päätoimiset viranhaltijat ja pysyväisluontoisessa
päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään uuden seurakunnan
palvelukseen siten, etteivät heidän etunsa muutu epäedullisemmiksi.
Liitteessä 1 luetellaan siirtyvän Rantasalmen seurakunnan työntekijöiden
palkkausehdot ja kokemuslisäajat, joihin viitataan esityksessä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle perustettaviksi Savonlinnan
seurakuntaan 1.1.2016 alkaen seuraavia virkoja, palkkaukset liitteen 1 mukaan:
1) Taloussihteerin virka, viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen talouspäällikkö Ari Pakomaa.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
2) Seurakuntapastorin virka, viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen seurakuntapastori Kaisa
Oittinen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä. Hänen nykyinen virkamääräyksensä on lakkautettava 31.12.2015 ja hänet määrätään samansisältöiseen
virkaan 1.1.2016 lukien.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
3) Nuorisotyönohjaajan virka, viran palkkaus 502 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Jari Halme. Hänet
siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
4) Diakonian viranhaltijan virka, viran palkkaus 502 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Eija Janhunen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
5) Seurakuntamestarin virka, viran palkkaus 402 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Pasi Hänninen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
6) Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka (B-kanttorin virka),
viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Pekka Rönkkönen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
Kirkkoneuvosto perustaa Savonlinnan seurakuntaan seuraavan
työsopimussuhteeseen 1.1.2016 alkaen:
1) Vahtimestari-siivoojan palvelussuhde, palkkaus 303 mukaan.

Tark. ______ / ______

Palvelussuhteeseen siirretään Rantasalmen seurakunnasta vahtimestari-siivooja Terttu
Painokangas.
Hänet siirretään tehtävään vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Savonlinnan
seurakuntaan perustetaan 1.1.2016 alkaen seuraavat virat,
palkkaukset liitteen 1 mukaan:
1) Taloussihteerin virka, viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen talouspäällikkö
Ari Pakomaa.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
2) Seurakuntapastorin virka, viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen seurakuntapastori
Kaisa Oittinen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä.
Hänen nykyinen virka-määräyksensä on lakkautettava 31.12.2015 ja
hänet määrätään samansisältöiseen virkaan 1.1.2016 lukien.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
3) Nuorisotyönohjaajan virka, viran palkkaus 502 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Jari
Halme. Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
4) Diakonian viranhaltijan virka, viran palkkaus 502 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Eija
Janhunen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
5) Seurakuntamestarin virka, viran palkkaus 402 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija Pasi
Hänninen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
6) Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka (Bkanttorin virka), viran palkkaus 601 mukaan.
Virkaan siirretään Rantasalmen seurakunnan nykyinen viranhaltija
Pekka Rönkkönen.
Hänet siirretään virkaansa vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
Kirkkoneuvosto päätti perustaa Savonlinnan seurakuntaan
seuraavan työsopimussuhteeseen 1.1.2016 alkaen:
1) Vahtimestari-siivoojan palvelussuhde, palkkaus 303 mukaan.
Palvelussuhteeseen siirretään Rantasalmen seurakunnasta vahtimestarisiivooja Terttu Painokangas.
Hänet siirretään tehtävään vähintään liitteen 1 mukaisin ehdoin.
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122. §
VENEVALKAMA OIKEUS NAISTENNAPAANNIEMEEN –liite 2
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 0505406283
Tarmo Jukarainen pyytää Savonlinnan Kirkkovaltuustoa myöntämään osana
lohkomistoimitusta kolme venevalkamaoikeutta (venepaikka+tarvittava
vesialue+autopaikka) Naistenapaanniemeen. Sitoudun maksamaan 500 euroa per
paikka, yhteensä 1500 euroa.
Hän on ostanut määräalan Savonlinnan Kesamonsaaren kylästä, Messiinsaaresta (740514-3-159-M601). Määräala on n 20 ha metsäpalsta, jolla on kolme tonttia. Saaressa
käyntiä varten he tarvitsevat venevalkamapaikan. Lohkomistoimitus on käynnissä, ja
kiinteistönmuodotuslain (12.4.1995/554) mukaan lohkomisessa on palstalle
järjestettävä tarpeellinen kulkuoikeus kadulle, maantielle tai sellaiselle yksityiselle
tielle pääsemiseksi, jota varten on perustettu tiekunta. Naistenapaanniemi
(Kukkoniemen lisäksi) on lähin mahdollinen venevalkama Messiinsaareen.
-----------Lohkomisessa vahvistetaan muodostettavan kiinteistön rajat sekä kiinteistön käyttöön
liittyvät oikeudet kuten osuudet yhteisiin alueisiin ja rasitteet.
Rasite on kiinteistöjen välinen, pysyväksi tarkoitettu maankäyttömääräys, joka
perustetaan viranomaisen päätöksellä ja merkitään kiinteistörekisteriin.
Vakiintuneen käytännön mukaan tieoikeudet jaotellaan perustieoikeuksiin ja
lisätieoikeuksiin. Lisätieoikeus tarkoittaa sitä, että uusi oikeus annetaan kiinteistölle
ennestään olevaan tiehen.
Seurakunnalla ei ole velvoitetta antaa rasitetta kyseiselle kiinteistölle omalta maaltaan.
Mikäli rasite myönnetään, menetetään paikalta mahdolliset vuokratulot. Seurakunta ei
ole myöntänyt kenellekään rasitetta Naistenapaanniemestä. Kukkoniemestä on
myönnetty venevalkamapaikka vuonna 2005 läheiselle saarelle. Tuolloin hinta oli 750
euroa.
Seurakunta voi vuokrata Naistenapaanniemestä venepaikan, jolloin kiinteistölle tulee
kulkuoikeus venevalkamasta.
Naistenapaanniemen tiellä ei ole tiehoitokuntaa. Seurakunta maksaa tien
kunnossapidon.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto ei myönnä venevalkamapaikkaa Naistenapaanniemestä.
Vuokrapaikkoja niemestä voidaan myöntää.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.
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123. §
MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS KUPPI TILALTA -liite 3
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 0505406283
Arto ja Tanja Pajunen ovat tehneet ostotarjouksen 11,5-12 ha määräalasta
Pihlajaniemen kylästä olevasta Kuppi tilasta 740-539-3-11. Tarjous on pelkästä
maapohjasta 31.000 euroa. Heidän esityksensä mukaan seurakunta voisi hakata koko
puuston pois määräalalta.
Pajusten päätuotantosuunta on maidontuotanto. Heidän on tarkoituksenaan lisätä
lehmämäärää merkittävästi ja tarvitsevat siihen suurempia peltokokonaisuuksia, jotka
haluaisivat keskittää oman tilansa läheisyyteen.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa, kun määräalalla on käyty metsänhoitoyhdistyksen kanssa.
Käsittely:
Metsänhoitoyhdistyksestä kerrottiin, että tilalla on äskettäin istutettu taimisto, hyvää
nuorta metsää. Korjattavaa puustoa ei tällä hetkellä paljon ole. Kirkkoneuvosto
keskusteli määräalan myynnistä ja mietti onko järkevää jättää lopputilaa seurakunnalle, mikäli määräalan myyntiin päädytään.
Keskustelun pohjalta talousjohtaja teki esityksen, että Kuppi tila laitetaan julkiseen
myyntiin kahtena osana.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Kuppi tila laitetaan julkiseen myyntiin
kahtena määräalana.

124. §
MAAMERKIN SIJOITTAMINEN KERIMÄEN KESKUSTAAN -liite 4
Kappelineuvoston kokous 3.6.2015 § 56
Savonlinnan kaupungille on tehty kuntalaisaloite kalkkikiven louhinta- ja
jalostustoiminnasta kertovan maamerkin pystyttämisestä Kerimäelle.
Aloitteessa todetaan, että Kerimäen Louhella on harjoitettu kalkkikiven louhinta- ja
jalostustoimintaa jo 70 vuoden ajan. Ruskealan Marmori Oy siirsi toimintansa rajan
taakse jääneeltä louhokselta Kerimäelle. Kalkkikaivos ja kalkkitehdas työllistivät
parhaimmillaan noin 250 henkilöä silloisessa Ruokojärven kylässä. Kerimäen toinen
taajama-asutus teollisuuspaikkakunnaksi rakentuneelle Louhelle on syntynyt
Ruskealan Marmori Oy:n toiminnan ansiosta. Louhen kalkkikaivos ja kalkkitehdas
oli Kerimäen suurin teollisuuslaitos ja teollinen työpaikka aina vuoteen 2009 saakka,
jolloin kalkin poltto keskeytettiin. Nykyinen toiminnanharjoittaja Nordkalk Oy on
päättänyt aloittaa uudelleen kalkinpolton syksyllä 2013 ja palkata parisenkymmentä
uutta työntekijää Louhelle.
Onnistuneesti toteutettuna kalkkikiven louhinta- ja jalostustoiminnasta kertova
maamerkki voisi olla myös yksi nähtävyys Kerimäen kirkonkylässä. Rahaa
maamerkkiin ei tarvitse käyttää kymmeniätuhansia euroja – vaan riittää paikallisen
työn ja osaamisen käyttö ja sen mukainen ”karheus”. Hankkeessa voisivat olla
mukana Nordkalk Oyj, Kerimäki Seura ja Savonlinnan kaupunki Kerimäen
aluejohtokunnan kautta.
Tark. ______ / ______

Maamerkille on kartoitettu paikkaa Kerimäen keskusta-alueelta niin, että se olisi
helposti havaittavissa ja että se ei aiheuttaisi alueen muulle käytölle vaikeuksia eikä
esteitä.
Kartoitustyön seurauksena maamerkin sijoituspaikaksi esitän Kerimäentien ja
Hälväntien risteysalueella kevyen liikenteen väylän ja liikekeskuksen
pysäköintialueen välistä nurmialuetta.
Seurakunta omistaa kapean maa-alueen liikennealueen ja kiinteistön tontin välissä.
Tämä seurakunnan omistama alue sopisi erinomaisesti maamerkin paikaksi.
Maamerkki pystytettäisiin hankkeen yhteistyökumppaneiden toimesta ja merkin
kunnossapidosta vastaisi Savonlinnan kaupunki.
Rakennuspäällikkö Harri Halko esittää, että Savonlinnan seurakunta myöntäisi
Savonlinnan kaupungille luvan sijoittaa kalkkikiven louhinta- ja jalostustoiminnasta
kertova maamerkki omistamansa tilan Kerimäen kirkko, Kirkon alue 740-881-2-0
karttaliitteen osoittamaan paikkaan. (Liitteenä kuntalaisaloite)
Päätösesitys:
Kappelineuvosto antaa lausuntonsa asiasta.
- - - - -Tapani Hannonen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös:
Kappelineuvosto toteaa lausuntonaan Savonlinnan kirkkoneuvostolle, että
Savonlinnan kaupungin rakennuspäällikön esittämä seurakunnan omistama alue
(kartassa merkitty Kerimäentien ja Hälväntien risteysalueella kevyen liikenteen
väylän ja liikekeskuksen pysäköintialueen välinen nurmialue) sopii erinomaisesti
maamerkin paikaksi. (LIITE)
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy maamerkin paikan esitetyllä tavalla.
Tapani Hannonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös:

Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

125. §
PUNKAHARJUN LEIRIKESKUKSEN URAKOITSIJAN HYVÄKSYMINEN – liite 5
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 0505406283
Leirikeskuksen sauna- ja majoitus rakennuksen suunnittelijat;
Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Oy
Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
Redoman Oy (lvi)
Insinööritoimisto J-P Kiuru Oy (rakennesuunnittelu)
Isto Group Oy/Jouni Mähönen (valvoja srk:n puolelta)
Punkaharjun leirikeskuksen urakkatarjoukset on laitettu Hilma-tietojärjestelmään
tarjousten pyyntöä varten. Urakkatarjoukset tulee jättää 24.6. mennessä ja tarjoukset
Tark. ______ / ______

avataan 25.6. Tarjouspyynnössä pyydetään hintaa saunarakennuksen rakentamiseen
perustuksista ylöspäin. Tarjouksen voi jättää joko osatarjouksena tai kokonaishintana.
Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.
Talousjohtajan päätäntävalta ei riitä tarjousten hyväksymiseen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjoukset talousjohtajan tekemän esityksen pohjalta
sähköpostikokouksessa 25.6.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että talousjohtaja tekee esityksen
halvimman tarjouksen pohjalta ja kirkkoneuvosto käsittelee
sen sähköpostikokouksessa 25.6.

126. §
KANGAS-TILAN METSÄTIEN PARANNUS
Laskelma tien parannuksen kannattavuudesta annetaan kokouksessa.
Käsittely:
Edellisessä kokouksessa hyväksyttiin Kangas –tilan metsätien peruskunnostus.
Metsänhoitoyhdistykseltä pyydettiin laskelmaa tien parannuksen kannattavuudesta.
Edustajat kertoivat, että tien vaikutuspiirissä on noin 90 ha alue. Tien kunnostuksen
arvioidut kustannukset ovat seurakunnalle noin 15.500 + alv. Alueelle on lähivuosina
suunnitteilla mittavia puukauppoja, joista tien ansiosta saadaan parempia tarjouksia.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi laskelman Kangas –tilan metsätien parannuksen
kannattavuudesta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi laskelman Kangas –tilan
metsätien parannuksen kannattavuudesta.

127. §
LISÄMÄÄRÄRAHA HAUTAUSTOIMEN UUDELLEEN ORGANISOIMISEKSI,
KALUSTON HANKINTAAN
Punkaharjun hautausmaan haudankaivaja jäi eläkkeelle ja Talvisalon hautausmaan
haudankaivaja jää pois töistä kuluvan vuoden lopulla ja siirtyy eläkkeelle huhtikuussa
2016. Henkilöstöstrategian mukaan näitä vapautuvia paikkoja ei tulla täyttämään.
Paikkojen täyttämättä jättämisestä syntyy noin 70.000 euroa vuosittaista säästöä.
Hautaustoimi joudutaan vähennysten takia organisoimaan uudestaan. Talousjohtaja,
ylipuutarhuri, kiinteistöpäällikkö ja henkilöstöpäällikkö ovat suunnitelleet uudistusta
seuraavasti:
Talvisalon hautausmaalta hoidetaan Talvisalon, Pääskylahden, Vuoriniemen,
Enonkosken, Ahvensalmen ja Varparannan hautausmaiden haudan kaivuut ja peitot.
Lisäksi tarvittaessa voitaisiin hoitaa näiden lisäksi vielä Savonrannan hautausmaan
haudan kaivuut ja peitto.
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Kerimäellä ja Punkaharjulla on vakituisesti kiinteistöpuolella töissä kolme henkilöä ja
nämä hoitavat yhdessä Kerimäen ja Punkaharjun hautojen (pois lukien Vuoriniemi)
kaivuut ja peitot.
Jotta hautoja voidaan kaivaa laajemmalla alueella, on pienoiskaivinkonetta pystyttävä
liikuttelemaan nopeammin. Selvityksen mukaan pienoiskaivinkonetta pystyy
vetämään isolla pakettiautolla, jolla vedetään traileria. Tällöin yhdistelmään voitaisiin
vielä vetää Be ajokortilla.
Tällä hetkellä Vauhti-Vaunussa olisi myytävänä 68.000 km ajettu vm 2010 Ford
Transit 300L pakettiauto. Auton lisäksi pitäisi hankkia vielä traileri.
Pakettiauto on tavaratilaltaan 340cm pitkä ja siis niin iso, että peräkärrin käyttö
hautausmaalla tulisi vähentymään.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle investointiosaan 26.000 euron
lisämäärärahaa käytetyn pakettiauton ja trailerin hankkimista varten.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
investointiosaan 26.000 euron lisämäärärahan käytetyn pakettiauton ja trailerin hankkimista varten.

128. §
PUUKAUPAT
valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-7768024
Seurakunnan talousarviossa on metsätuloja arvioitu tulevan vuodelle 2015 yhteensä
450.000 euroa. Metsänhoitoyhdistys on merkinnyt summaa vastaavat leimikot ja
pyytänyt niistä tarjoukset. Tarjoukset esitellään kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Annetaan kokouksessa Metsänhoitoyhdistyksen esityksen pohjalta
Käsittely:
Metsänhoitoyhdistyksen edustajat esittelivät saadut ostotarjoukset.
Parhaat tarjoukset pystykaupoista on saatu:
Hirvikangas tilalta
Metsä Group
68.799,Seurakunnanmaa tilalta Puutavaraliike I. Pölönen 69.583,Vennonmäki tilalta
Metsä Group
35.969.Kangas –tilalta Savonrannalla jätetyt kaksi tarjousta olivat Metsänhoitoyhdistyksen
edustajien mielestä liian alhaisia ja he esittivät, että siitä kohteesta pyydetään uudet
tarjoukset elokuun kokoukseen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy ostotarjoukset Hirvikankaan, Seurakunnanmaan ja
Vennonmäen osalta metsänhoitoyhdistyksen kilpailutuksen perusteella parhaimpien
tarjousten mukaan. Kangas tilalta otetaan uudet tarjoukset.
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Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ostotarjoukset:
Hirvikangas tilalta
Metsä Group
68.799,Seurakunnanmaa tilalta Puutavaraliike I. Pölönen 69.583,Vennonmäki tilalta
Metsä Group
35.969.ja Kangas tilan puukaupat jätetään myöhempään ajankohtaan.

129. §
HIUKKAJOEN METSÄSTYSSEURA RY:N OSTOTARJOUS –liite
Hiukkajoen Metsästysseura ry on halukas ostamaan n. 6000 m2 suuruisen määräalan
Hiukkala nimisestä tilasta 740-591-6-10. Tila sijaitsee Punkaharjulla Hiukkajoen
kylässä.
Hiukkajoen Metsästysseura on ollut vuokralaisena Mustalammen rannalla sijaitsevalla
määräalalla vuodesta 1981 alkaen. Seura omistaa vuokra-alueella olevan saunan,
grillikatoksen ja käymälän. Alue on ollut ensisijaisesti kyläläisten käytössä mm.
uimarantana, jota metsästysseura on ylläpitänyt. Kunta on aikaisemmin tukenut
materiaaleilla laitureiden ylläpitoa.
Kaupan syntymisen edellytyksenä on, että hinta on kohtuullinen. Pieni seura ei pysty
hankkimaan mittavia summia.
Mikäli tonttikauppa ei jostain syystä toteudu, niin toivotaan, että vuokrasopimusta
jatkettaisiin samoin ehdoin kuin se on Punkaharjun seurakunnan kanssa sovittu.
Samoin halutaan, että Punkaharjun seurakunnan kanssa tehty metsästysmaan
vuokrasopimus siirrettäisiin Savonlinnan seurakunnan nimiin entisin ehdoin.
Punkaharjun kirkkoneuvosto 15.11.2006 § 149
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Asia nro 1 : liite
Punkaharjun kunnan kanssa on tehty maanvuokrasopimus 1.3.1981, jolla Punkaharjun
seurakunta
vuokraa n 6000 m2 suuruisen alueen Hiukkala-tilasta Hiukkajoen alueen asukkaiden
virkistyskäyttöön. Vuokra-aika oli 25 vuotta.
Uusi vuokrasopimus ko alueesta esitetään tehtäväksi Hiukkajoen Metsästysseura ry:n kanssa.
Vuokrasopimusluonnos esitellään kokouksessa.
Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 20 vuodeksi joka sidotaan elinkustannusindeksiin
(1951:100/10).
Vuokra olisi 400 euroa vuodessa.
Esitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy maanvuokrasopimuksen.
Päätös:
Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että
vuokrassa ja
sopimuksen ehdoissa huomioidaan alueen käyttö Hiukkajoen kyläläisille.
-----------Oheisessa liitteessä esitetään luonnos uudesta maanvuokrasopimuksesta. Ehtoja on yksilöity
ja vuokra on määritelty tämän hetken tasosta (150 eur). Vuokraehdoista on neuvoteltu
vuokraajan
edustajan kanssa. Vuokra-aika on 20 vuotta ja se alkaa 1.4.2006.
Esitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen vuokrasopimusluonnoksen ja valtuuttaa puheenjohtaja
Jorma Silanderin ja talouspäällikkö Pekka Kososen allekirjoittamaan sopimus.
Päätös:
keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi vuokrasopimuksen esityksen mukaisesti.
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--------- Kirkkohallituksen täysistunto 22.8.2012 § 146:
Päätösehdotus kohta 3.
Enonkosken, Kerimäen ja Punkaharjun seurakuntien omaisuus siirtyy 1.1.2013 Savonlinnan
seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen
kohdistuvista veloista muista velvotteista.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Punkaharjun seurakunta on tehnyt ko. alueesta vuokrasopimuksen Punkaharjun
kunnan kanssa 25 vuodeksi v.1981. Vuokrasopimus Hiukkajoen metsästysseuran
kanssa on tehty ajalle 1.4.2006 - 31.3.2026 (20 vuotta). Mutta KL 24:1 mukaan;
Jollei alistusta ole toimitettu vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä, päätös on
rauennut.
KL 14:4
Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Talousjohtajan esitys:
Esitetään ettei ko. aluetta myydä.
Vuokrasopimus voidaan tehdä 10 vuodeksi joka sidotaan elinkustannusindeksiin
(2015: 1907/05). Vuokra on 400 euroa vuodessa.
Metsästysvuokrasopimus tehdään määräaikaisena viideksi vuodeksi
metsästyskausittain 1.8.-31.7., hirvieläinten metsästykseen vuokrattavien
metsästysalueiden vuokra 0,50 €/ha/vuosi (sis. alv.) ja pienriistan metsästykseen
vuokrattavien metsästysalueiden vuokra 0,25 €/ha/vuosi (Kneuv. 12.6.2013 § 136).
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, ettei ko. aluetta myydä.
Vuokrasopimus päätettiin tehdä 10 vuodeksi. Se sidotaan elinkustannusindeksiin (2015: 1907/05). Vuokra on 400 euroa/vuosi.
Metsästysvuokrasopimukset hoitaa kiinteistöpäällikkö.

130. §
MARJAANA HÄRKÖSEN TASAUS- MATKAN AJANKOHDAN MUUTOS
valmistelija vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen 050- 540 6111
Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 21.4.2015 aluekappalainen Marjaana
Härköselle palkallista virkavapautta, jonka aikana hän voisi osallistua Suomen
Lähetysseuran Tasaus-matkalle Nepaliin. Matka oli suunniteltu ajalle 3.-15.9.2015.
Nepalissa oli tuhoisia maanjäristyksiä huhti- ja toukokuussa. Näiden tuhojen vuoksi
Tasausmatkaa on siirretty 12. - 24.11.2015 ja Marjaana Härkönen pyytää virkavapaan
ajankohdan siirtoa vastaavasti.
Marjaana Härkönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Marjaana Härköselle myönnetyn palkallisen virkavapaan
ajankohdan siirron 3. – 15.9. sijaan 12. – 24.11.2015. Hän osallistuu tällöin Tasaus
matkalle Nepaliin.
Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
Tark. ______ / ______

131. §
ROVASTI TOIVO LOIKKASEN VIRKAVAPAUSANOMUS
Vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen on lähettänyt tuomiokapitulille anomuksen
vuorotteluvapaasta ajalle 1.3.2016 – 31.7.2016.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto lausuntonaan puoltaa Toivo Loikkasen virkavapautta ajalle 1.3. –
31.7.2016 edellyttäen, että vuorotteluvapaan lailliset ehdot täyttyvät.
Vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti lausuntonaan puoltaa rovasti Toivo
Loikkasen virkavapautta ajalle 1.3. – 31.7.2016 edellyttäen,
että vuorotteluvapaan lailliset ehdot täyttyvät.

132. §
MUUT ASIAT
- Merkittiin tiedoksi eläkkeellä olevan nuorisotyönohjaaja Esko Revon kirje,
joka koski Punkaharjulla pidettyä muistokonserttia.
- Satu Rämältä vapautuneen nuorisotyönohjaajan viran täyttö valmistellaan
elokuun kirkkoneuvostoon.
133. §
ILMOITUSASIAT
- Savonrannan kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja 2/5.5.2015 – esityslistan liite 1
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirjat 3 ja 4/2015 – esityslistan liite 2
- talousjohtajan päätös 3.6.2015 saatavan poistosta – luetaan kokouksessa
- kirkkoherra on päätöksellään 3.6.2015 myöntänyt ehtoollisen jakoluvan johtava
diakoniatyöntekijä Mari Kulmalalle, lähetyssihteeri Sakari Seppälälle ja
lähetyssihteeri Sanna Stainerille
- Tuomiokapituli on antanut puoltavan lausunnon kiinteistöjen myynnistä
Enonkosken kunnalle
- Tuomiokapituli on myöntänyt virkavapaata pastoreille Leena Paintola 10.8.2015 –
20.6.2016 ja Helena Lorentz 29.7.2015 – 8.6.2016
134. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.
135. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.40.

Tark. ______ / ______

