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Kokousaika

5.4.2022 klo 16.45 – 17.47

Paikka

Enonkosken seurakuntatoimisto

Läsnä

Helena Liukko
Pekka Auvinen
Touko Ahokas
Minna Heiskanen
Ritva-Kaarina Järveläinen
Riitta Parttimaa-Redsven
Petri Reiman

x
x
x
x
x
x
x

puheenjohtaja
aluekappalainen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Heli Muhonen
Sammeli Juntunen

x
x

talousjohtaja
kirkkoherra

Asiat

Pöytäkirjan allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus:

§§ 25-33

______________________
Helena Liukko
puheenjohtaja

_______________________
Heli Muhonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.
Enonkoski 5.4.2022
________________________
Minna Heiskanen
pöytäkirjan tarkastaja

______________________
Petri Reiman
pöytäkirjan tarkastaja
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25 § Kokouksen avaus
Aluekappalainen pitää hartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:
Aluekappalainen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

----26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
(kappelineuvoston ohjesääntö 6 §)
Kappelineuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, joka määrää kokouksen ajan ja paikan. Kappelineuvosto
voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Kappelineuvosto
on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti
pyytää.
(kappelineuvoston ohjesääntö 7 §)
Kutsu toimitetaan jäsenille ja kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille viimeistään
kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Jos asia on kiireellinen, kappelineuvosto voi päättää ottaa asian
käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kappalaisen päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin, että kaikki kappelineuvoston jäsenet ovat paikalla.
Lisäksi läsnä kirkkoherra Sammeli Juntunen ja talousjohtaja Heli Muhonen.
-----27 § Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valinta
Kappalaisen päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja. Pöytäkirja tarkastetaan
kokouksen jälkeen. Valitaan kokoukselle sihteeri.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Heiskanen ja Petri Reiman.
Kokouksen sihteeriksi valittiin talousjohtaja Heli Muhonen.
-----

28 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialista hyväksytään
työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
-----
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29 § Enonkosken aluekappalaisen vaali
Savonlinnan seurakunnan VII kappalaisen virka eli Enonkosken
kappeliseurakunnan kappalaisen viran hakuaika on päättynyt 8.3.2022.
Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi,
KJ 6:10.
Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.
Viranhoito on mahdollista aloittaa jo aiemmin sijaisuutena. Hakijalta odotetaan
oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja oman auton käyttöä.
Savonlinnan seurakunnan VII kappalaisen virka täytetään 1.8.2022 lukien.
Virkaan valitulla on 6 kk koeaika.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat: pastori Eero Kuikanmäki, Savonlinnan
ma. VIII kappalainen Antti Rahikainen ja Savonlinnan seurakunnan ma. II
kappalainen Tero Tyni.
KJ 6:16 mukaan tuomiokapituli antaa kappalaisen vaalia varten hakijoista
lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja
arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan. Virka
edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin
kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Hakijalla on kyseisen viran
edellyttämä kielitaito. KJ 6:10 mukaan kappalaisen virkaa hakevan tulee olla
pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Tuomiokapitulin hakuasiakirjoihin perustuva hakijan kelpoisuusarvio on
nähtävillä kokouksessa.
Tuomiokapitulin kelpoisuusarvio mukaan kaikki hakijat ovat virkaan
kelpoisia.
Kappelineuvosto haastattelee hakijat 5.4.
Kappalaisen päätösehdotus:
1) kappelineuvosto valitsee 1.8.2022 alkaen Savonlinnan seurakunnan VII
kappalaisen (Enonkosken aluekappalainen) virkaan NN;
2) Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta pyydetään viranhoitomääräys
1.8.2022 alkaen VII kappalaisen (Enonkosken aluekappalainen) virkaan
NN:lle;
3) viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen
(vaativuusryhmä 602, lisäksi vaativuusosa). Peruspalkan lisäksi voidaan
maksaa työntekijän työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja
työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.
4) valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä seurakunnan
työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan;
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5) VII kappalaisen (Enonkosken aluekappalainen) virassa koeaika on kuusi
kuukautta.
Hakijoista Antti Rahikainen on 30.3. sähköpostitse ilmoittanut vetävänsä
hakemuksensa pois.
Kappelineuvosto, kirkkoherra, vs. johtava kappalainen ja talousjohtaja
haastattelivat hakijat ennen kokousta 5.4.2022.
Molemmille haastateltaville oli varattu puoli tuntia aikaa ja molemmille
esitettiin samat kysymykset.
Pöytäkirjan liitteenä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kelpoisuuspäätös ja lausunto.
Päätös:
1) Kappelineuvosto valitsee yksimielisesti 1.8.2022
alkaen Savonlinnan seurakunnan VII kappalaisen, Enonkosken
aluekappalaisen virkaan Tero Tynin. Perustelut: Haastattelussa
esille tulleiden ominaisuuksien ja työhistorian perusteella kappelineuvosto
katsoo Tero Tynin sopivimmaksi virkaan.
2) Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta pyydetään viranhoitomääräys
1.8.2022 alkaen VII kappalaisen (Enonkosken aluekappalainen) virkaan Tero
Tynille.
3) viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen
(vaativuusryhmä 602, lisäksi vaativuusosa). Peruspalkan lisäksi voidaan
maksaa työntekijän työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja
työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.
4) valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä seurakunnan
työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan;
5) VII kappalaisen (Enonkosken aluekappalainen) virassa koeaika on kuusi
kuukautta.
------
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30 § Muut asiat
Kappelineuvosto päätti, että määräaikaisen diakonin haastattelut
pidetään 23.5.
Kappelineuvosto ja johtava diakoni suorittavat haastattelut.
---31 § Tiedoksi
Merkittiin aluekappalaisen kertomat tulevat tapahtuvat kappelineuvoston tietoon saatetuiksi.
-----

32 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraava kappelineuvoston kokous pidetään 23.5. klo 16
alkaen.
------

33 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

