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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 07.09.2022 klo 17.00 – 20.32
Seurakuntakoti, Sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Huhtinen Kaija
Lappalainen Eero
Lautala Pentti
Luukkonen Eeva-Liisa
Niemi Sakari
Pietikäinen Heidi, varapj.

x
x
x
x
x

Poissa

Henkilökoh. varajäsen

x

Kiljunen Liisa
Kiljunen Oiva
Keijonen Aino
Pietikäinen Aki
Matinen Niilo
Pulliainen Maritta

Puheenjoht. Olli J Vuoristo-Watia, va. kirkkoherra
Sihteeri
Salo Terhi, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:

Korhonen Minna

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Olli J Vuoristo-Watia
puheenjohtaja, va. kirkkoherra

Terhi Salo
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 07.09.2022 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Kaija Huhtinen
pöytäkirjantarkastaja

Eero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 08.09. - 10.10.2022 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
Alkuhartauden jälkeen vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pitivät vaaliinfon, jonka jälkeen tehtiin hautausmaakatselmus.
KÄSITELLYT ASIAT
66 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

67 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaija Huhtinen ja Eero Lappalainen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 08.09. - 10.10.2022 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 08.09. - 10.10.2022.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

68 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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69 §
Hautausmaakatselmus
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi

Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan
ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten
mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Hautausmaakatselmus toimitetaan kirkkoneuvoston kokoontumisessa
07.09.2022 ja siitä tehdään erillinen pöytäkirja.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

70 §
Kanttorin valintaryhmän jäsenen valinta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan VIII kanttorin virka vapautui edellisen viranhaltijan
siirryttyä eläkkeelle. Virkaa on hoidettu määräaikaisen työvoiman avulla ajalla 1.5.202131.12.2022. Virka on tarpeen täyttää vakinaisesti, jotta seurakunnalla on riittävä resurssi
kirkkolain mukaisten tehtävien hoitamiseen (KL 4 luku 1 §).
Viran tehtävänkuvaus on käyty läpi ja siinä on otettu huomioon 1.1.2023 tapahtuva
seurakuntaliitos Puumalan seurakunnan kanssa. Kyseessä oleva virka on ylempää

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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korkeakoulututkintoa edellyttävä virka (taso B). Tehtävänkuvauksen muutoksesta ei
synny palkkavaikutuksia.
Johtava kanttori Jouni Vaaja esittää viran haettavaksi julistamista seuraavanlaisella
hakuilmoituksella:
”Kiinnostaisiko kanttorin työ kauniissa maisemissa Saimaan rantakaupungissa
Mikkelissä? Tervetuloa mukaan osaksi isoa työyhteisöämme!
Mikkeli sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Etelä-Savossa kauniiden maisemien
ja luontokohteiden äärellä. Seurakunnassamme on lähes 40 000 jäsentä ja vakituisia
työntekijöitä yli 100. Musiikkitiimissä on kahdeksan kanttorin virkaa, esihenkilönä toimii
johtava kanttori. Kirkkoja meillä on ensi vuoden alusta seitsemän, joten kanttorit
pääsevät tekemään työtä erityylisten urkujen äärellä niin kaupungin keskustassa kuin
maaseudulla. Viran hoitaminen edellyttääkin oman auton käyttöä ja viihtymistä auton
ratissa.
Etsimme joukkoomme tulevaisuuteen katsovaa, työstään innostuvaa kanttoria. Viran
vastuualueina ovat Anttolan ja Puumalan alueseurakunnat, mutta työtehtäviä on
muillakin alueilla työnjaon mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat kaikki tavanomaiset kanttorin
työt. Aluetyössä korostuvat erityisesti yhteistyö muiden työalojen kanssa sekä
organisointikyky.
Kyseessä on ns. B-virka, jonka kelpoisuusvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätöksen
(säädöskokoelma nro 135) mukainen kanttorin virassa vaadittava tutkinto. Tehtävä on
kokoaikainen. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virkaan valitun on
oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Tehtävässä tarvitaan hyvää soitto- ja laulutaitoa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja,
reipasta ja itsenäistä työotetta, joustavuutta sekä it-taitoja.
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn kehittyvässä seurakunnassa,
mukavan työyhteisön, hyvät työtilat ja välineet, lounasedun, sekä liikunta-, kulttuuri- ja
hierontaedun (300 €/vuosi). Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä
tarjoamalla henkilöstölle koulutusta suunnitelmallisesti.
Viran palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen, vaativuusryhmä 601.
Peruspalkka on 2.845 euroa, jonka lisäksi voidaan maksaa työntekijän aiempaan
työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää 114–401 euroa. Seurakunnassa on käytössä
suorituslisäjärjestelmä. Suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen.
Kiinnostuitko? Täytä hakemus KirkkoHR-palvelussa 14.9.2022 klo 15.00 mennessä.
Pyydämme hakijoita varautumaan haastatteluun ja työnäytteisiin 19.9.2022, johon

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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kutsutaan erikseen. Kirkkoneuvosto päättää valinnasta 20.9.2022 ja virka täytetään
1.1.2023 lukien tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Heräsikö kysyttävää? Kysymyksiisi vastaa mielellään johtava kanttori Jouni Vaaja, puh.
0400 143 272 tai jouni.vaaja@evl.fi.”
Rekrytoinnin vaiheet ja aikataulu käyvät ilmi hakuilmoituksesta. Hakuilmoitus
julkaistaan sähköisessä KirkkoHR-palvelussa, josta se välittyy Mol.fi ja Oikotie.fi sivustojen Avoimet työpaikat-osioihin. Lisäksi avoinna olevaa virkaa voidaan
markkinoida tarpeellisiksi katsotuissa kanavissa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto nimeää VIII kanttorin viran täyttöä valmistelevaan
valintatyöryhmään keskuudestaan jäsenen. Valintatyöryhmään on nimetty
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta tuomiorovasti Arja Huuskonen,
johtava kanttori Jouni Vaaja, HR-asiantuntija Jenni Paajanen sekä Anttolan
alueseurakunnan alueneuvoston jäsen Anniina Korhonen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto nimeää VIII kanttorin viran täyttöä valmistelevaan
valintatyöryhmään Minna Korhosen.

71 §
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan seurakunnan välinen sopimus seurakuntatyön
ja sen puitteiden järjestämisestä Puumalan alueseurakunnassa
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkohallituksen täysistunto on Mikkelin hiippakunnan aloitteesta päättänyt, että Puumalan seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien. Puumalan seurakunta muodostaa jatkossa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Puumalan alueseurakunnan. Alueseurakuntamallin tavoitteena on taata tulevaisuudessa seurakuntatyön jatkuminen Puumalassa. Puumalan alueseurakunta on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan seitsemäs alueseurakunta.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Puumalan seurakunta ovat käyneet kuluvan vuoden
aikana nimeämiensä edustajien välityksellä neuvottelut seurakuntatyön ja sen puitteiden
järjestämisestä Puumalan alueseurakunnassa 1.1.2023 lukien. Neuvoteltu sopimus käsitellään kummankin seurakunnan kirkkovaltuustoissa. Sopimus on liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Neuvotteluosapuolet ovat todenneet ja sopimuksiin on kirjattu, että sopimuksilla ei ole
kirkkolainsäädäntöön perustuvaa velvoittavuutta, koska kirkkolaissa ei ole säädetty yhdistymissopimuksesta kuntajakolain tapaan. Neuvotteluvaltuutusten lähtökohtana on kuitenkin ollut, että kumpikin sopimus saatetaan neuvottelijoiden edustamien toimielinten
käsiteltäväksi, ja osapuolet sitoutuvat niitä noudattamaan sen jälkeen, kun ne on hyväksytty. Käytännössä talousarviovuoden 2023 seurakuntatyön järjestelyt ja talousarvion
suunnittelu on jo aloitettu sopimusten edellyttämällä tavalla.
Talouspäällikkö esitti, että

ESITYS

Kirkkoneuvosto saattaa sopimuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

72 §
Maanvuokrasopimuksen uusiminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
---- ovat vuokranneet ------ suuruisen määräalan omakotitontin lisämaaksi. Ko. vuokrasopimus päättyi ---Talouspäällikkö on laatinut uuden vuokrasopimuksen ---- alkaen ja päättymään ---- Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy vuokrasopimuksen ehdot, jolla seurakunta vuokraa ------ suuruisen määräalan omakotitontin lisämaaksi ----.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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73 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi

Talousraportti 07.09.2022. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 07.09.2022 sekä elokuun alustavat toteutumaraportit.
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat Papinniemi tilalta n. 1721 m3 ensiharvennus-,
harvennus-, ja uudistushakkuuleimikko myydään korkeimman tarjouksen tehneelle Stora
Enso Oyj:lle, kaupan arvo on n. 110.335 euroa.

Toimintasuunnitelma 2023 ja luonnoksen läpikäynti
Aluekappalaisen valintaprosessi

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32
Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

