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82 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
83 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä,
joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan heistä vähintään seitsemän henkilön läsnäolo.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan ”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa
ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.”
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.2.2013 päättänyt, että kokouskutsut toimitetaan postin kuljetettavaksi viisi päivää ennen kokousta (postitettu 24.4.2014).
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
84 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 8 §:n mukaan “Pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.”
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Soivanen ja Juhani Haimilahti.
85 §
Työjärjestys
Päätös:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista lisättynä Keijo Siitarin aloitteella Harjun varikkohankkeen rakennustoimikunnasta (108 §) sekä ilmoitusasioissa käsiteltävillä Anttolan alueseurakunnan aloitteella ja Keijo Siitarin tiedustelulla matkakorvausten anomiskäytännöistä. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti käsitellä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valitun
Juhani Seppäsen ilmoituksen, että hän ei voi ottaa luottamustehtävää vastaan
(106 §).
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86 §
Seurakuntakeskuksen pysäköintialueen laajennus / lähetekeskustelu
Vuoden 2014 investointisuunnitelmassa on seurakuntakeskuksen pysäköintialueen
laajennus. Seurakunnassa on tehty vuoden 2013 alussa toimistotilajärjestelyitä, joiden seurauksena Otavankatu 8:ssa sijaitsevista toimistotiloista on luovuttu. Henkilöstö on siirretty Savilahdenkatu 20:ssa sijaitsevan seurakuntakeskuksen toimistotiloihin. Siirretylle henkilöstölle on varattu väliaikaiseksi pysäköintialueeksi tuomiokirkon
pohjoispuolen piha-alue. Ratkaisu ei voi olla pysyvä. Myös seurakuntakeskuksen
asiakaspysäköintiin varatut paikat ovat runsaista asiakasvirroista johtuen liian vähäiset.
Pysäköintialueen laajentamiseen liittyviä vaihtoehtoja on suunniteltu Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalaisen kanssa. Liitteenä on lähetekeskustelun pohjaksi viimeisin suunnitelma, josta on pyydetty arvio myös kirkkohallituksen yliarkkitehdiltä ja maankäyttöpäälliköltä. Liite 1/86 §. Tässä suunnitelmassa parkkipaikka ulotettaisiin noin 54 m
kirkkorakennuksesta ja kirkon ja seurakuntakeskuksen välisen nurmialueen pohjoisreunalla itä-länsisuunnassa kulkeva jalankulkukäytävä siirtyisi noin 47 metrin päähän
kirkosta. Kirkkohallituksen lausunnon mukaan alueelta on visuaalinen yhteys kirkkoon, mutta koska ollaan kirkkopihan reuna-alueella, maisema ei juurikaan muutu.
Pysäköintialueen keskeisestä sijainnista johtuen suunnitelma tuodaan kirkkoneuvostolle arvioitavaksi ennen mahdollisia tarkennuksia.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun pysäköintialueen laajennussuunnitelmasta ja päättää jatkotoimista.
Päätös:
Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun asiasta. Neuvoston jäsenet olivat sitä
mieltä, että parkkipaikkaa ei laajenneta seurakuntakeskuksen piha-alueelle,
vaan laajennus tehdään Otto Mannisen kadun suuntaan, mutta myös kirkkoon
päin, kuten arkkitehtikin on suunnitelmassaan esittänyt. Lisäksi piha-alueelta
kaadetaan ne puut, jotka ovat laajennuksen tiellä. Jalankulkukäytävä, joka tulee
keskustasta kirkosta päin viistottain Otto Mannisen kadulle, suoristetaan parkkipaikan etelälinjan mukaiseksi.
87 §
Juhamatti Paajasen oikaisuvaatimus
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.3.2014/69 § hautaustoimen erityisammattimiehen työsuhteeseen Pekka Pyykösen. Tehtävää hakenut Juhamatti Paajanen on
jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Liite 1/87§.
Oikaisuvaatimuksessaan Paajanen viittaa tehtävälle asetettuihin kelpoisuusvaatimuksiin ja selvittää koulutustaan ja työkokemustaan. Hän ei esitä näihin liittyen yksilöityä muutosvaatimusta.
Paajasen oikaisuvaatimus kohdistuu siihen, että hänen mielestään hänen määräaikaisia työsuhteita on pidettävä toistaiseksi voimassa olevan työsuhteena, mistä joh-
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tuen hän vaatii kirkkoneuvoston päätöstä kumottavaksi ja hänen vakinaistamistaan
erityisammattimiehen tehtävään. Perusteeksi vaatimukselleen hän on liittänyt oikaisuvaatimukseensa hallintojohtajan ja kirkkoneuvoston tekemät päätökset määräaikaisista virka- ja työsuhteistaan, sekä viittaa Työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu
kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työantajan työvoiman tarpeen
pysyväksi. Hän toteaa edelleen, että työnantaja on selvittänyt erityisammattimiehen
tehtävien hoitamiseen tarvittavan pysyvää työvoimaa, kun tehtävä on laitettu hakuun.
Tehtävään valitulle Pekka Pyyköselle varattiin mahdollisuus antaa lausuntonsa oikaisuvaatimuksesta. Hän ilmoitti toimittavansa tarvittaessa alkuperäiset työtodistuksensa sekä vastaavansa omalta osaltaan mahdollisiin asiaan liittyviin lisäkysymyksiin.
Oikaisuvaatimuksessa viitatun Työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään, että työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Oikaisuvaatimukseen liitetyistä hallintojohtajan ja kirkkoneuvoston päätöksistä käy selkeästi ilmi, että
Juhamatti Paajasen määräaikaisuuksilla on ollut peruste. Vuonna 2012 se on ollut
eläketapahtuman johdosta 1.5.2012 vapautuneen erityisammattimiehen viran tarpeellisuuden ja mahdollisten tehtävänkuvan muutosten selvittäminen. Viran haettavaksi julistamisesitys oli keväällä 2012 seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
esityslistalla samassa kokouksessa, jossa viranhaltijalle myönnettiin virkaero eläkkeelle siirtymistä varten, mutta asia pyydettiin uudelleen valmisteltavaksi, koska yhtymässä oli käytäntönä jokaisen vapautuvan viran tarpeellisuuden arviointi ennen
haettavaksi julistamista. Lisäksi hautaustoimessa haluttiin selvittää mahdollisia tarpeita myös viran tehtävien sisällön muuttamiseksi. Alkavaksi kesäkaudeksi tarvittiin
viran väliaikainen hoitaja, ja sellaiseksi määrättiin suostumuksensa mukaisesti kausityöntekijänä toiminut Juhamatti Paajanen.
Kun viran kohtalon selvittäminen tuli kesän 2012 jälkeen ajankohtaiseksi, oli seurakuntayhtymässä meneillään syksyllä 2011 alkanut prosessi yhtymän lakkauttamiseksi ja uuden seurakunnan perustamiseksi, johon oli tullut nopealla aikataululla toteutuneiden kuntaliitosten johdosta uutena elementtinä mukaan Ristiinan ja Suomenniemen seurakuntien liittäminen henkilöstöineen perustettavaan seurakuntaan Tällöin
jäädytettiin kaikkien avoinna olevien virkojen ja työsopimussuhteiden vakinainen täyttäminen, ja muun muassa avoinna olevien pappien ja kiinteistöhenkilökunnan virkojen väliaikaisten hoitajien virkamääräyksiä jatkettiin samoilla määräajoilla kuin Juhamatti Paajasen tehtävää. Näin toimittiin, jotta osana prosessia voitaisiin arvioida virkojen ja työsuhteiden tarve sekä niiden tehtävänkuvien sisältö uudessa seurakunnassa. Avoinna oleva erityisammattimiehen virka lakkasi vuoden 2012 lopussa, kun
seurakuntayhtymä lakkautettiin. Juhamatti Paajasen palvelussuhdetta jatkettiin tästä
johtuen työsopimussuhteena 31.8.2013 saakka edellä mainitulla perusteella. Tämän
työsuhteen kuluessa uudessa tuomiokirkkoseurakunnassa päätettiin käynnistää henkilöstörakenteen selvitystyö, joka kohdistui myös hautaustoimen avoimiin tehtäviin.
Selvityksen aikana virkoja ja työsopimussuhteita ei saanut täyttää vakinaisesti.
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Kun kirkkoneuvosto henkilöstörakennetyöryhmän esityksen marraskuussa 2013 hyväksyessään antoi luvan erityisammattimiehen tehtävän vakinaiselle täyttämiselle,
käynnistettiin sen tehtävän sisällön määritteleminen ja täyttämiseen liittyvät toimet.
Tämän vaiheen ajaksi Juhamatti Paajasen työsopimusta jatkettiin 1.1.-30.4.2014,
kuten hallintojohtajan päätöspöytäkirjasta 401/2013 (oikaisuvaatimuksen liite nro 5)
ilmenee.
Erityisammattimiehen tehtävän määrittelyksi muodostui tehtävän hakuilmoituksestakin ilmennyt sisältö, jota haluttiin kehittää ja muuttaa muiden erityisammattimiesten
tehtävästä poikkeavaksi. Erityisesti tämä eroavaisuus näkyy viher- ja piha-alueiden
rakentamiseen, hoitoon ja kunnossapitoon sekä rakennusten huoltoon liittyvissä koulutus- ja työkokemusvaatimuksissa, jotka liittyvät yhtäältä hautaustoimen kehittämistarpeisiin ja toisaalta alueellisesti laajentuneisiin haasteisiin uudessa seurakunnassa.
Juhamatti Paajanen haki tehtävää, mutta hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa
ei vastannut kaikkia niitä kriteereitä, joita tehtävälle oli asetettu. Sen sijaan tehtävään
valitun Pekka Pyykösen koulutus ja työkokemus vastasivat kaikilta osin tehtävän kriteereitä, joten häntä ei ole voitu ohittaa valintaa tehtäessä.
Edellä sanotun perusteella voidaan todeta, että Juhamatti Paajasen määräaikaisilla
työsopimuksilla on ollut lain tarkoittamat perustellut syyt, jotka on asiallisesti kirjattu
niitä koskeviin päätöksiin. Niiden yhteenlaskettu kesto on johtunut seurakunnan henkilöstö- ja seurakuntarakenteen muutoksiin liittyneistä prosesseista, jotka ovat osuneet osin seurakunnasta riippumattomista syistä vuosille 2012 ja 2013.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto hylkää Juhamatti Paajasen oikaisuvaatimuksen selvitysosassa
esitetyillä perusteilla.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Keijo Siitari ja Juhani Haimilahti ilmoittivat jättävänsä asiassa eriävän mielipiteen ennen pöytäkirjan tarkastamista. Eriävät mielipiteet liitetään pöytäkirjaan.
Toimenpiteet
Ote Juhamatti Paajaselle ja Pekka Pyyköselle
88 §
Pääemännän viran auki julistaminen sisäisenä hakuna
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on pääemännän virka, jonka kelpoisuusehtona
on restonomin tutkinto tai opistoasteella suoritettu suurtalousalan esimiestutkinto tai
hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan esimiehen erikoisammattitutkinto ja ruokapalvelualan työkokemus. Pääemäntä Marja-Leena Ollikaisen irtisanouduttua virastaan
1.9.2013 lukien pääemännän viran väliaikaisena hoitajana on toiminut emäntä Talvikki Haapaniemi. Virkaa ei julistettu haettavaksi, koska tiedossa oli, että henkilöstörakenteen kehittämistarpeita käsiteltäisiin laajasti syksyn 2013 aikana. Virkamääräys
on voimassa 30.6.2014 asti. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.11.2013 käsitellyt
henkilöstörakennetyöryhmän esityksen ja päättänyt sen yhteydessä jatkotoimenpi-
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teistä, jotka liittyvät pääemännän virkaan. Kirkkoneuvosto on päättänyt, että pääemännän virkaa ei nykyisellään tarvita vaan viran tehtävät hoidetaan jatkossa vastaavan emännän nimikkeellä. Päätöksen perusteluna on seurakunnan pitopalvelusta
luopuminen seurakuntakeskusta lukuun ottamatta. Lisäksi kirkkoneuvosto on päättänyt, että virka täytetään sisäisenä järjestelynä. Kirkkovaltuusto on 8.4.2014 tarkistanut johtamislinjaa Susiniemen leirikeskuksen emännän osalta liittämällä viran pääemännän alaisuuteen.
Vaikka kirkkoneuvosto on päättänyt, että pääemännän viran tehtävät hoidetaan jatkossa vastaavan emännän nimikkeellä, on viran täytön valmistelussa todettu, että
viran tehtävät ja vaativuus edellyttävät riittävän kuvaavaa nimikettä työn sisällöstä,
jolloin sen tulisi säilyä pääemäntänä. Seurakunnan pitopalvelu on seurakuntakeskusta lukuun ottamatta siirretty ulkoisten pitopalveluiden hoidettavaksi. Käytännössä
muutos on tarkoittanut sitä, että pääemännän neuvottelu- ja valvontatehtävät lisääntyivät huomattavasti. Lisäksi työn vaativuutta lisää leirikeskuksen keittiötoimen sisällyttäminen osaksi keittiötoimea ja emäntien liikuttelu eri keittiöiden välillä. Emäntien
osallistuminen siivoukseen ja suntion tehtäviin edellyttää pääemännältä tiivistä yhteistyötä päävahtimestarin kanssa.
Ehdotus, talouspäällikkö:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa julistetaan sisäisesti haettavaksi pääemännän virka, joka edellyttää restonomin tutkintoa tai opistoasteella suoritettua suurtalousalan esimiestutkintoa tai hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan
esimiehen erikoisammattitutkintoa ja ruokapalvelualan työkokemusta. Viran
tehtävänä on seurakunnan keittiötoimen palveluiden suunnittelu, johtaminen ja
toteuttaminen. Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä. Virka täytetään
1.9.2014 lukien.
Tehtävän palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän
501 mukainen, peruspalkka on 2136,59 euroa. Peruspalkan lisäksi maksetaan
viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista
palkanosaa (enintään 15 % peruspalkasta). Seurakunnassa on käytössä harkinnanvarainen palkanosa.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tiina Snicker.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset on
toimitettava 15.5.2014 klo 15 mennessä taloustoimistoon.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi seurakunnan emännille
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89 §
Esitys toimituspalkkiokanttoreiden kokouspalkkioista
Johtava kanttori Päivi Karjalainen esittää, että toimituspalkkioperusteisesti kanttorin
tehtäviä hoitaville Maria Kemppiselle ja Pekka Siikavirralle maksettaisiin viidentoista
euron kertakorvaus sellaisista työkokouksista, joissa käsitellään musiikkityön yhteisiä
päätöksiä tai kausisuunnittelua tai suunnitellaan alueseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa. Hän esittää myös, että heille korvataan palkkiot takautuvasti kaikista tähän
saakka pidetyistä työkokouksista vuodesta 2013 alkaen, Siikavirralle syyskuusta
2013 alkaen.
Johtavan kanttorin esitys on liitteenä. Liite 1/89 §.
Tuomiokirkkoseurakunnassa on vahvistettu suositussopimus toimituspalkkioista. Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan (2 §:n 1 mom.), kun seurakunta
järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta, ja kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.
Sopimuksen hinnoitteluliitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai
koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt.
Hinnoitteluliitteen 1 hinnoittelussa on otettu huomioon se, että kirkkotyönantajan palveluksessa oleva toimituksen suorittaja voi valmistautua toimitukseen tai tehtävään
työpäivänään. Sen taksat ovat siksi matalampia kuin liitteen 2 taksat. Liitteet sisältävät samat toimitukset ja tehtävät. Liitteen 2 palkkiot ovat puolitoistakertaiset liitteen 1
palkkioihin verrattuna. Liitteen 2 taksa ei myöskään sisällä vuorokautista palkkiokattoa, joka rajoittaisi päiväkohtaisesti maksettavien palkkioiden määrää.
Liite 1 hinnat:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu
Muu jumalanpalvelus
Kaste
Avioliittoon vihkiminen
Hautaan siunaaminen
- ja muistotilaisuus
Rippikoulutunti
- kaksoistunti
Kuoro- tai orkesteriharjoitus, 1 tunti
- seuraavat tunnit kukin

100,00 €
83,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
100,00 €
50,00 €
75,00 €
50,00 €
25,00 €

Vuorokautinen palkkiokatto yhteensä enintään 220 euroa.
Liite 2 hinnat:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu
Muu jumalanpalvelus
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Avioliittoon vihkiminen
Hautaan siunaaminen
- ja muistotilaisuus
Rippikoulutunti
- kaksoistunti
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- seuraavat tunnit kukin
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110,00 €
110,00 €
110,00 €
145,00 €
75,00 €
110,00 €
75,00 €
35,00 €

Ei vuorokautista palkkiokattoa
--Johtavan kanttorin esitystä arvioitaessa on huomattava, että toimituspalkkiperusteinen papin tai kanttorin työ ei tapahdu palvelusuhteessa seurakuntaan, eikä sitä ole
sopimuksellisten epäselvyyksien välttämiseksi syytä ohjata suuntaan, jossa se alkaisi
näyttää palvelussuhteelta. Kyse on ns. keikkatyöstä, joka ei velvoita tekijää osallistumaan asianomaisen työalan tai ammattiryhmän kokouksiin. Mikäli asianomainen
henkilö haluaa osana toimituksiin valmistautumistaan hyödyntää kanttoreiden suunnittelupalavereita, ja työnjohto ei näe siihen estettä, se on mahdollista, mutta sen
korvaaminen tapahtuu hinnoitteluliitteen 2 korkeampien palkkioiden puitteissa.
Esittelijä selvittää kokouksessa vuonna 2013 maksettujen toimituspalkkioiden määriä.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto toteaa, että toimituspalkkioperusteisille kanttoreille tai papeille
ei voida maksaa erikseen toimituksiin valmistautumiseen käytetystä ajasta,
vaan korvaus sisältyy hinnoitteluliitteiden mukaisiin palkkioihin. Neuvosto ei
ota kantaa siihen, millä tavalla toimituksiin valmistautumisen tulee käytännössä tapahtua.
Käsittely:
Minna Kiesilä esitti, että toimituspalkkioperusteisille kanttoreille korvataan kokouspalkkiot johtavan kanttorin esityksen mukaisesti. Liisa Pulliainen kannatti
Minna Kiesilän esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys, jota oli kannatettu, asiasta pitää äänestää. Hän teki seuraavan äänestysesityksen. Ne jotka kannattavat hallintojohtaja esitystä, äänestävät jaa ja ne jotka
kannattavat Minna Kiesilän ehdotusta, äänestävät ei. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys.
Päätös:
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi oli tullut johtavan kanttorin esitys, jossa
toimituspalkkioperusteisesti kanttorin tehtäviä hoitaville Maria Kemppiselle ja
Pekka Siikavirralle maksettaisiin viidentoista euron kertakorvaus sellaisista
työkokouksista, joissa käsitellään musiikkityön yhteisiä päätöksiä tai kausi-
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suunnittelua tai suunnitellaan alueseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa. Hän
esittää myös, että heille korvataan palkkiot takautuvasti kaikista tähän saakka
pidetyistä työkokouksista vuodesta 2013 alkaen, Siikavirralle syyskuusta 2013
alkaen.
Hallintojohtaja totesi, että asia on valmisteltava lisäyksenä toimituspalkkiosuositussopimukseen, josta päätöksen tekee kirkkovaltuusto.
Toimenpiteet
Esitys kirkkovaltuustolle, tiedoksi johtavalle kanttorille
90 §
Joulukynttilät pitkäaikaissopimushaudoille
Ylipuutarhuri Jaana Nyström on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan esityksen:
Ennen liittymistään Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan Suomenniemen seurakunta
on luvannut asettaa jouluna kynttilän jokaiselle haudalle, jolle on tehty pitkäaikainen
hoitosopimus seurakunnan kanssa. Tätä palvelua ei ole ollut hinnoiteltuna Suomenniemen hautaustoimen hinnastossa. Hoitosopimuksiin on silti kirjoitettu ”joulukynttilä”.
Oletettavasti palvelu on sisällytetty sopimuksen hintaan eli käytännössä annettu ilmaiseksi.
Suomenniemen hautausmaalla on tällä hetkellä pitkäaikaisia hoitosopimuksia yhteensä 62 kappaletta, joilla on myös mainittu kynttilälisäys. Joillain haudoilla on useampi hautakivi, jolloin kynttilöiden määrä on enemmän kuin 62 kpl. Pitkäaikaishoidoissa vuoteen 2022 asti, ja jopa ainaishoidoissa, kynttilä on luvattu jouluna viedä
haudoille. Millään muulla Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hautausmaalla tällaista
kynttiläpalvelua ei ole ollut, eikä yhteisessä hinnastossa ole sille hintaa.
Suomenniemen arkistossa olevista kirkkoneuvoston pöytäkirjoista ei ole löytynyt
mainintaa eikä päätöstä kynttiläpalvelusta.
Jouluna 2013 kynttilät haudoille asetti nykyinen kiinteistötyöntekijä apunaan syksyllä
eläkkeelle jäänyt suntio. Samalla he asettivat kynttilät sankarihaudoille ja vuonna
1918 kaatuneiden muistomerkille. Mainittuihin tehtäviin kului yhteensä noin 5 työtuntia, josta 2,5 tuntia kynttilän viemiseen hoitohaudoille. Kynttilöiden hankkimiseen ja
poiskeräämiseen kuluu myös oma aikansa.
Esitän, että kirkkoneuvosto päätöksellään kumoaa Suomenniemen seurakunnan aikana haudanhoitosopimuksiin lisätyn, edellä selostetun mukaisen kynttiläpalvelun.
Hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ennen vuotta 2013 tehneille asiakkaille voidaan tarjota korvaukseksi lasikuorista kierrätettävää kynttilää noudettavaksi seurakuntatoimistosta.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto kumoaa Suomenniemen seurakunnan aikana haudanhoitosopimuksiin lisätyn, selvitysosassa selostetun kynttiläpalvelun. Hoitosopimuksen
seurakunnan kanssa ennen vuotta 2013 tehneille asiakkaille tarjotaan korvaukseksi lasikuorista kierrätettävää kynttilää noudettavaksi seurakuntatoimistosta.
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Käsittely:
Minna Kiesilä esitti, että kynttiläpalvelua ei lopeteta. Esitystä ei kannatettu.
Marjukka Tikka esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi sillä periaatteella, että vapaaehtoiset sytyttävät kyseisille Suomenniemen sopimushaudoille seurakunnan tarjoamat kynttilät.
Päätös:
Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.
91 §
Seurakunnan hoidossa olevat haudat
Ylipuutarhuri Jaana Nyström on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan esityksen:
Ristiinan hautausmaalla on 11 hautaa, joiden hoidon Ristiinan seurakunta on ottanut
vastatakseen. Erillistä hoitosopimusta hautainhoitorahaston kanssa ei ole tehty, vain
kukkien hinta näkyy hoidoilla, eikä hoidoista näy korvausta hautainhoitorahaston tilillä. Hautoihin haudatut vainajat ovat Ristiinan seurakunnan entisiä työntekijöitä. Aikanaan muissakin seurakunnissa on mm. kirkkoherrojen hautoja otettu seurakunnan
hoitoon. Työntekijöiden hautojen hoidosta on kuitenkin luovuttu, koska hoidettavien
hautojen määrä ja kustannus olisi kohtuuton seurakunnalle. Omaiset ovat myös halunneet itse vastata sukulaisensa haudan hoidosta.
Esitän, että kirkkoneuvosto päättäisi lopettaa Ristiinan hautausmaalla sijaitsevien
yhdentoista (11) haudan hoitamisen kesän 2014 jälkeen. Hautaustoimi hoitaa haudat
yleishoitona kesällä 2014. Ilmoitus hoidon päättymisestä tehdään laittamalla asiasta
tiedote jokaiselle haudalle.
Ylipuutarhurin esityksessä mainitut haudat käyvät ilmi liitteestä. Liite 1/91 §.
Muutettu ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto päättää lopettaa Ristiinan hautausmaalla sijaitsevien yhdentoista (11) haudan hoitamisen kesän 2014 jälkeen. Hautaustoimi hoitaa haudat
yleishoitona kesällä 2014. Ilmoitus hoidon päättymisestä tehdään ottamalla ensisijaisesti yhteyttä omaisiin ja mikäli omaisia ei tavoiteta, laittamalla asiasta
tiedote kyseisille haudoille.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote hautaoikeuden haltijoille
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92 §
V seurakuntapastorin virka
Valmistelija: hallintopastori Eija Juuma
Tuomiokapituli on keskeyttänyt pastori Petteri Kilpeläiselle annetun virkamääräyksen
tuomiokirkkoseurakunnan V seurakuntapastoriksi ajalle 1.12.2013-31.8.2015 ja antanut Kilpeläiselle viranhoitomääräyksen tuomiokirkkoseurakunnan III kappalaisen viransijaiseksi samalle ajalle 19.11.2013 istunnossa.
Samalla tuomiokapituli on antanut pastori Mari Parkkiselle viranhoitomääräyksen hoitaa viransijaisena tuomiokirkkoseurakunnan V seurakuntapastorin virkaa ajalla
1.12.2013-31.8.2015.
Mari Parkkinen on ilmoittanut lähdöstään lähetystyöhön Israeliin Suomen Lähetysseuran kautta kesän 2014 aikana, joten on asianmukaista julistaa viransijaisuus haettavaksi heti, kun Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on todennut Mari Parkkisen
viransijaisuuden päättyneen.
Viran hakuilmoitus julkaistaan lyhennettynä Kotimaa –lehdessä ja kokonaisuudessaan www.mol.fi ja www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla seuraavanlaisena:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on avoinna V seurakuntapastorin viransijaisuus
ajalle xx.x.2014-31.8.2015. Muiden seurakunnan pappien tavoin hän osallistuu jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja yleisen seurakuntatyön tehtäviin. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti.
Määräyksen viransijaisuuteen antaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, jolle osoitetut ilmoittautumiset virkaan on jätettävä xx.xx.2014 kello 15 mennessä osoitteella
Kirkkokatu 10, PL 122, 50101 Mikkeli. Lisätietoja antavat tuomiorovasti Juha Palm,
0400 143 301, juha.palm(at)evl.fi, hallintopastori Eija Juuma, 0400 143 304, eija.juuma(at)evl.fi
Ehdotus, tuomiorovasti:
1) Mikäli Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päättää lakkauttaa pastori Mari
Parkkisen viranhoitomääräyksen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan V seurakuntapastorin viransijaisuuteen, kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että
se julistaa V seurakuntapastorin viransijaisuuden haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä.
2) Haastattelutyöryhmään nimetään tuomiorovasti Juha Palm (puheenjohtaja),
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marjukka Tikka sekä hallintopastori Eija
Juuma, joka toimii myös työryhmän sihteerinä.
Päätös:
1) Esityksen mukainen.
2) Esityksen mukainen.
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Toimenpiteet
Esitys Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille
93 §
Tiedottajan virka
Valmistelija: hallintopastori Eija Juuma
Kirkkoneuvosto myönsi 21.1.2014 tiedottaja Aarre Kunnakselle eron virastaan eläkkeelle siirtymistä varten 1.10.2014 lähtien.
Auki julistettavan tiedottajan viran vaatimuksia ja painopisteitä kartoitettiin työryhmällä, johon kuuluivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marjukka Tikka, vs. kirkkoherra Eija Juuma, Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäjohtaja Tuomo Pesonen, pastori
Mari Parkkinen ja Kahtamoisen tiedotusneuvoston puheenjohtaja Tiia Heinikainen.
Työryhmä kokoontui 13.3.2014. Tiia Heinikainen oli estynyt osallistumaan kokoukseen.
Työryhmä kiinnitti huomiota seuraavaan:
”Kirkon viestinnän tehtävänä on viedä eteenpäin kirkon perusviestiä. Kirkon viestinnässä on yhä enemmän korostumassa vuorovaikutuksen merkitys. Tiedottamisen
vastuu ei ole pelkästään tiedottamisen ammattilaisilla, vaan jokainen työntekijä on
osana viestinnässä. Viestinnän ammattilaista tarvitaan viestinnän koordinointiin.
Edellytettäviä taitoja
- vaaditaan hyvää seurakuntaelämän ja kirkon tuntemusta
- tiedottajan tulee olla suorittava henkilö, jolla on hyvät kommunikointi- ja yhteistyötaidot
- näyttöä vuorovaikutuksellisista viestintätaidoista
- aloitteellinen
- monipuolinen osaaja, joka osaa toimia alati muuttuvassa toimintaympäristössä
- lehtityön kokemus
- hyvä koordinointikyky
- osaa hahmottaa, milloin tiedottaminen on tarpeen, osaa hahmottaa asian suuruusluokan, kohderyhmän ja välineet
- Mikkelin alueen ja maakunnan tuntemus katsotaan eduksi
Muita huomioita:
- konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen
- kielitaito: erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä
ruotsin kielen taito”
Viran hakuilmoitus julkaistaan lyhennettynä Kotimaa –lehdessä ja kokonaisuudessaan www.mol.fi ja www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla seuraavanlaisena:
”TIEDOTTAJAN VIRKA
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on julistettu haettavaksi tiedottajan virka. Tiedottaja vastaa seurakunnan tiedotuksesta. Tehtävän pääasiallinen sisältö on tiedotuksen suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen. Tiedottaja vastaa Kahtamoinenseurakuntalehdestä, viestimien palveluista, lehdistötilaisuuksista, juttutuotannosta,
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kuvauksesta, PR-työstä ja yhteyksistä viestimiin sekä tiedotusasioiden esittelystä
kirkkoneuvostolle.
Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK tai vastaava opistotason tutkinto), hyvä kirkon työn ja seurakuntaelämän tuntemus, tiedotus- tai toimittajakokemus, lehtityön kokemus, alaan liittyvä tekninen osaaminen ja verkkoviestintätaidot sekä sosiaalisen median osaaminen.
Etsimme monipuolista viestinnän osaajaa. Haettavalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, paineensietokykyä, luovaa ja sitoutunutta työotetta.
Lisäksi arvostamme teologian tuntemusta, laaja-alaista viestinnän osaamista ja riittävää kielitaitoa.
Valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on ennen
työn vastaanottamista esitettävä tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden
koeaika. Virka tulee ottaa vastaan mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti. Peruspalkan lisäksi maksetaan
viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 % peruspalkasta). Seurakunnassa on käytössä myös harkinnanvarainen palkanosa.
Lisätietoja antavat tuomiorovasti Juha Palm, 0400-143301, juha.palm(at)evl.fi ja hallintopastori Eija Juuma, 0400143304, eija.juuma(at)evl.fi.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset on toimitettava 20.5.2014 klo 15 mennessä osoitteella PL 21 (Savilahdenkatu 20), 50101
Mikkeli. Kuoreen merkintä "Tiedottajan virka”.
Ehdotus, tuomiorovasti:
1) Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi tiedottajan viran.
2) Haastattelutyöryhmään nimetään tuomiorovasti Juha Palm (työryhmän puheenjohtaja), kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marjukka Tikka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Eeva-Riitta Hahtola, Kahtamoisen toimitusneuvoston puheenjohtaja Tiia Heinikainen sekä hallintopastori Eija Juuma, joka toimii
myös työryhmän sihteerinä.
Päätös:
1) Esityksen mukainen.
2) Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi haastattelutyöryhmään valitut
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94 §
Anna-Maija Halmeen ja Risto Luukkasen virkatehtävien muutokset
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Kirkkoneuvosto on 28.5.2013 pidetyssä kokouksessa määrännyt nuorisotyönohjaaja
Anna-Maija Halmeen omasta virasta vapautettuna hoitamaan tyttö- ja poikatyötä tekevän Risto Luukkasen nuorisotyönohjaajan virkaa ajalle 1.8.2013-31.7.2015, sekä
nuorisotyönohjaaja Risto Luukkasen omasta virasta vapautettuna hoitamaan rippikoulutyötä tekevän Anna-Maija Halmeen nuorisotyönohjaajan virkaa ajalle 1.8.201331.7.2015.
Nuorisotyön työalajohtaja Ville Kämäräisen mukaan viranhaltijat ovat muutokset tehtävien vaihdossa havainneet ja todenneet ne positiivisiksi, minkä havainnon on tehnyt myös työyhteisö. Koska pysyvyys luo paremmat toimintaedellytykset viran hoitoon ja suunnitteluun, nuorisotyön työalajohtaja Ville Kämäräinen esittää, että väliaikaisena tehty tehtävien vaihto muutetaan pysyväksi. Anna-Maija Halme ja Risto
Luukkanen ovat ilmaisseet suostumuksensa virkamääräyksiin.
Ehdotus, tuomiorovasti:
1) Nuorisotyönohjaaja Anna-Maija Halmeelle annetaan viranhoitomääräys tyttöja poikatyötä tekevään nuorisotyönohjaajan virkaan 1.5.2014 alkaen. Palkkaus
määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan. Tehtäväkohtainen peruspalkka on
2.253,75 euroa.
2) Nuorisotyönohjaaja Risto Luukkaselle annetaan viranhoitomääräys rippikoulutyötä tekevään nuorisotyönohjaajan virkaan 1.5.2014 alkaen. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan. Tehtäväkohtainen peruspalkka on
2.253,75 euroa.
Päätös:
1) Esityksen mukainen.
2) Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote Anna-Maija Halmeelle ja Risto Luukkaselle, tiedoksi Ville Kämäräinen, Tiina
Aalto
95 §
Lastenohjaajien määräaikaiset työsuhteet
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Varhaiskasvatuksen työntekijäresursseissa on vuoden 2014 aikana tapahtunut vähennystä kirkkoneuvoston valittua sosionomi Carita Kattaisen nuorisotyönohjaajaksi.
Lastenohjaaja Satu Sajaniemi-Liukkosen eläkkeelle siirtymisen jälkeen tehtävän työpanos on siirretty Ristiina-Suomenniemi –alueella toimivan nuorisotyönohjaajan viran
perustamiseen. Lisäksi lastenohjaaja Outi Hännisen työsopimus päättyy 31.5.2014 ja
lastenohjaaja Henna Tapanaisen 30.6.2014. Oppisopimusopiskelija Marita Martikainen valmistuu lastenohjaajaksi siten, että hänen oppisopimuksensa päättyy
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30.9.2014. Varhaiskasvatuksessa on myös useita osa-aikaisuuksia. Syksyllä 2015 on
odotettavissa kahden lastenohjaajan eläkkeelle siirtyminen.
Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Sirpa Kiesilä esittää, että lastenohjaaja Henna Tapanaisen työsopimusta jatketaan ajalle 1.7.2014-30.6.2015 sekä lastenohjaaja Marita
Martikaisen työsopimusta ajalle 1.10.2014-30.6.2015. Määräaikaisuuksien perusteena on lapsityön tehtävien järjestelyjen jatkuminen osana henkilöstörakenteen kehittämistä.
Ehdotus, tuomiorovasti:
Lastenohjaajan määräaikaiseen työsuhteeseen otetaan
1) lastenohjaaja Henna Tapanainen ajalle 1.7.2014-30.6.2015. Tehtäväkohtainen
peruspalkka on 1.829,77€ (vaativuusryhmä 401).
2) lastenohjaaja Marita Martikainen ajalle 1.10.2014-30.6.2015. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 1.849,77€ (vaativuusryhmä 401).
Määräaikaisuuksien perusteena on lapsityön tehtävien järjestelyjen jatkuminen
osana henkilöstörakenteen kehittämistä.
Päätös:
1) Esityksen mukainen.
2) Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote Henna Tapanaiselle ja Marita Martikaiselle, tiedoksi Sirpa Kiesilä, Tiina Aalto, Petri Pulkkinen
96 §
Kanttori Jukka Stenlundin osittainen hoitovapaa
Valmistelija: hallintopastori Eija Juuma
Kanttori Jukka Stenlund anoo osa-aikaista virkavapaata osittaiselle hoitovapaalle
ajalle 22.8.2014- 31.7.2015 siten, että viranhoidon osuus on 80 % täydestä työajasta
ja virkavapaan osuus on 20%.
Oikeudesta osittaiseen hoitovapaaseen säädetään työsopimuslain 4 luvun 4 §:ssä,
jonka mukaan “Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa
tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. --- Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.”
Johtava kanttori Päivi Karjalainen puoltaa Stenlundin osittaisen hoitovapaan myöntämistä. Karjalainen ja Stenlund ovat alustavasti keskustelleet asiasta niin, että työjärjestelyissä vapaa-osuus sijoittuisi keskiviikkopäivälle. Stenlundin normaalit vapaapäivät ovat maanantai ja tiistai. Työpäivät olisivat hoitovapaalla neljä päivää viikossa,
torstai-sunnuntai.
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Ehdotus, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto myöntää Jukka Stenlundille osa-aikaista (20 %) virkavapautta
osittaista hoitovapaata varten ajalle 22.8.2014-31.7.2015. Viikoittainen työaika
on siten neljä päivää viikossa.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote Jukka Stenlundille, tiedoksi Päivi Karjalainen, Tiina Aalto
97 §
Tiina Haukijärven ero viransijaisuudesta
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Diakoni Tiina Haukijärvi on jättänyt 3.4.2014 päivätyn eroanomuksen viransijaisuudestaan. ”Olen saanut diakonian viran Mäntsälän seurakunnasta ja otan sen vastaan
1.7.2014. Tämän vuoksi anon eroa viransijaisuudesta 1.7.2014 alkaen. Tiina Haukijärvi”.
Ehdotus, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto myöntää diakoni Tiina Haukijärvelle eron viransijaisuudesta
1.7.2014 alkaen.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote Tiina Haukijärvelle, tiedoksi Anita Teittinen, Tiina Aalto, Petri Pulkkinen
98 §
Tuomiokirkkoseurakunnan edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
2014
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Suomen Lähetysseuran vuosijuhla järjestetään Vaasassa 6.-8.6.2014. Lähetysseuran vuosikokous pidetään vuosijuhlan yhteydessä 7.6.2014. Yhdistyksen kokoukseen
voi sääntöjen mukaan osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnasta tai
muusta jäsenyhteisöstä. Vuosikokousedustajalle korvataan päivärahat sekä majoitus- ja matkakustannukset voimassa olevien matkustussääntöjen mukaan kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Johtava lähetyskasvatussihteeri Marja Holm esittää, että edustajaksi nimetään Anita
Kosonen ja varalle Mauri Laine
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Ehdotus, tuomiorovasti:
Tuomiokirkkoseurakunnan edustajaksi Suomen Lähetysseuran vuosijuhlaan ja
vuosikokoukseen nimetään Anita Kosonen ja varalle Mauri Laine. Vuosikokousedustajalle korvataan päivärahat sekä majoitus- ja matkakustannukset
voimassa olevien matkustussääntöjen mukaan kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi Anita Kosonen, Mauri Laine
99 §
Tuomiokirkkoseurakunnan edustaja Pipliaseuran vuosikokoukseen 2014
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Suomen Pipliaseuran Raamattutapahtuma ”Päivitä Piplia, Jaakob – Uppdatera ordet,
Jakob” järjestetään Kokkolassa 23.-25.5.2014. Pipliaseura ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään tapahtuman yhteydessä 24.5.2014. Sääntöjen 12 §:n mukaan
seurakunnat voivat lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. Vuosikokousedustajalle korvataan päivärahat sekä majoitus- ja matkakustannukset voimassa olevien matkustussääntöjen mukaan kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Johtava lähetyskasvatussihteeri Marja Holm esittää, että edustajaksi nimetään Erkki
Rouhiainen ja varalle Sirkka Rouhiainen.
Ehdotus, tuomiorovasti:
Tuomiokirkkoseurakunnan edustajaksi Pipliaseuran Raamattutapahtumaan ja
vuosikokoukseen nimetään Erkki Rouhiainen ja varalle Sirkka Rouhiainen.
Vuosikokousedustajalle korvataan päivärahat sekä majoitus- ja matkakustannukset voimassa olevien matkustussääntöjen mukaan kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi Erkki ja Sirkka Rouhiainen
100 §
Tuomiokirkkoseurakunnan edustaja Medialähetys Sanansaattajien vuosikokoukseen 2014
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Medialähetys Sanansaattajien medialähetyspäivät järjestetään Oulussa 13.15.6.2014. Sanansaattajien yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosijuhlan yhteydes-
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sä 13.6.2014. Yhdistyksen kokoukseen voi sääntöjen mukaan osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnasta tai muusta jäsenyhteisöstä. Vuosikokousedustajalle
korvataan päivärahat sekä majoitus- ja matkakustannukset voimassa olevien matkustussääntöjen mukaan kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Johtava lähetyskasvatussihteeri Marja Holm esittää, että edustajaksi nimetään Liisa
Lång ja varalle Leila Simula
Ehdotus, tuomiorovasti:
Tuomiokirkkoseurakunnan edustajaksi Medialähetys Sanansaattajien medialähetyspäiville ja yhdistyksen vuosikokoukseen nimetään Liisa Lång ja varalle
Leila Simula. Vuosikokousedustajalle korvataan päivärahat sekä majoitus- ja
matkakustannukset voimassa olevien matkustussääntöjen mukaan kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi Liisa Lång, Leila Simula
101 §
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkki / Marjukka Tikka
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta myöntää ansiomerkkejä tunnustukseksi kasvatuksen ja nuorisotyön edustamilla työaloilla suoritetusta toiminnasta hiippakunnan, seurakunnan, järjestön tai muun yhteisön anomuksesta. Ansiomerkkien sääntöjen mukaan ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut
tunnustusta ansaitsevalla tavalla oltuaan yksikön edustamilla työaloilla vapaaehtoistyössä tai luottamustehtävässä vähintään 15 vuotta. Toimikunta voi poiketa erityisistä
syistä näistä kriteereistä yksimielisellä päätöksellä.
Nuorisotyön työalajohtaja Ville Kämäräinen esittää, että seurakunta anoo kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkkiä Marjukka Tikalle. Kämäräinen perustelee esitystään
sillä, että Tikka on toiminut seurakunnan luottamushenkilönä vuodesta 1999 lähtien
ja on koko tämän ajan ollut erityisesti nuorisotyön edustajana. Muun muassa toimiminen nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajana ja nuorisotyön asiantuntijaryhmässä
sekä osallistuminen Susiniemen leirikeskuksen valmisteluprosessiin täyttänevät ansiomerkkien myöntämiselle olevat kriteerit. Luottamushenkilönä Marjukka Tikka on
pyrkinyt rakentamaan mahdollisimman hyviä niin henkisiä kuin fyysisiä työolosuhteita
laadukkaan nuorisotyön tekemiselle ja on tässä myös onnistunut.
Ansiomerkkien sääntöjen mukaan anoja suorittaa ansiomerkeistä kirkkohallituksen
määräämän maksun (170 €). Maksu suoritetaan kirkkoneuvoston määrärahoista
(473800.1001010102).

Tark. _____ / _____

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 4/2014
29.4.2014

87

Käsittely:
Marjukka Tikka todettiin esteelliseksi asian käsittelyyn (hallintolaki 28 §:n1
momentti kohta 1). Esteellinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Ehdotus, tuomiorovasti:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto esittää anomuksenaan
kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunnalle, että se myöntää
kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Marjukka Tikalle.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunnalle
102 §
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkit / Eija Ruuska ja Sirpa Salivaara
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta myöntää ansiomerkkejä tunnustukseksi kasvatuksen ja nuorisotyön edustamilla työaloilla suoritetusta toiminnasta hiippakunnan, seurakunnan, järjestön tai muun yhteisön anomuksesta. Ansiomerkkien sääntöjen mukaan ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut
tunnustusta ansaitsevalla tavalla kirkon, seurakunnan, järjestön tai muun vastaavan
palveluksessa virka- tai työsuhteessa vähintään 20 vuotta.
Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Sirpa Kiesilä esittää, että kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkkejä anotaan lastenohjaaja Eija Ruuskalle ja lastenohjaaja Sirpa Salivaaralle. Eija Ruuska on aloittanut työuransa 1971 Lahdessa ja siirtynyt vuonna 1981
Mikkelin maaseurakunnan lastenohjaajaksi. Sirpa Salivaara on aloittanut Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan palveluksessa vuonna 1978 ja lastenohjaajana vuodesta
1988 alkaen. Molempien työsuhteet täyttävät ansiomerkkien myöntämiselle olevat
kriteerit.
Ansiomerkkien sääntöjen mukaan anoja suorittaa ansiomerkeistä kirkkohallituksen
määräämän maksun (170 €). Maksu suoritetaan kirkkoneuvoston määrärahoista
(473800.1001010102).
Ehdotus, tuomiorovasti:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto esittää, että kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta myöntää kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkit lastenohjaaja Eija Ruuskalle ja lastenohjaaja Sirpa Salivaaralle.
Päätös:
Esityksen mukainen.
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Toimenpiteet
Esitys kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunnalle
103 §
Osa-aikaisen (83 %) määräaikaisen perheneuvojan viranhoito / Pasi Sillanpää
Valmistelija: perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari-Annika Pettinen
Perheasian neuvottelukeskuksen johtaja Sari-Annika Pettinen on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan esityksen:
Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksella on ostopalvelusopimukset Hirvensalmen,
Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen
ja Puumalan kuntien kanssa. Kunnat ovat sitoutuneet hankkimaan perheasiain neuvottelukeskukselta asukkailleen perheneuvontapalveluja. Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksella on Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä lupa perheasioiden
sovittelutoimintaan. Kunnat itse määrittelevät, missä laajuudessa he palveluita ostavat.
Mikkelin kaupunki on vuodesta 2008 lähtien vähentänyt Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksen määrärahoja sillä tavalla, että vuonna 2011 määrärahat olivat yli
13 000 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Muiden ostopalvelusopimuskuntien kohdalla tilanne on ollut toinen ja asiakkaat ovat saaneet perheneuvontapalveluita
tarpeen mukaan. Ristiinan ja Suomenniemen liittyessä Mikkeliin vuoden 2013 alusta
Mikkelin määrärahat eivät ole nousseet kysyntää vastaavalle tasolle. Hirvensalmen ja
Puumalan kunnan liittyessä seutusoteen näiden kuntien perheasiain neuvottelukeskukselle varaamat määrärahat ovat reilusti alle aiempien vuosien keskiarvon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien perheasioiden sovittelua ja perheneuvontaa tarvitsevia asiakkaita ei voida vastaanottaa ja heidän käyntimääriään joudutaan rajoittamaan.
Mikkelin kaupunki on vuodesta 2013 asti pitänyt määrärahan samansuuruisena ja
luvannut jatkossakin ostaa perheneuvontapalveluita Mikkelin perheasiain neuvottelukeskukselta. Mikkeliläisiä asiakkaita on sitouduttu palvelemaan määrärahan puitteissa. Vuonna 2013 muiden kuntien osuus tuotosta jäi alle tavoitteiden, mutta vuoden
2014 ensimmäinen neljännes on ylittänyt taloudelliset tavoitteet. Asiakkaita on muista
kunnista riittävästi ja kaikkia mikkeliläisiä ei voida vastaanottaa. Käytännössä muiden
kuntien asiakasmäärien ja käyntien lisääntymisen myötä Mikkelin perheasiain neuvottelukeskus tuottaa yli asetettujen tavoitteiden ja pystyy tuotollaan kustantamaan
keskuksen henkilökunnan henkilöstömenot.
Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksessa toimii vastaanottosihteeri, kaksi perheneuvojaa, joista toisella on vuoden 2014 loppuun määräaikainen virka ja johtaja, joka
tekee perheneuvontatyön lisäksi esimiestyötä. Lisäksi johtaja ja kumpikin perheneuvoja tekevät lyhennettyä työaikaa (83%). Kirkkovaltuusto on 8.4.2014 päättänyt
muuttaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan
sekä oppilaitos- ja kansainvälisen työn johtamisjärjestelmää siten, että mainittujen
erityistyöalojen virat siirtyvät perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan alaisuuteen
1.9.2014 lukien. Tämä tarkoittaa sitä, että perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan
tekemän perheneuvontatyön osuus vähenee jonkin verran.
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Mikkelin perheasiain neuvottelukeskus tarvitsee kaksi perheneuvojaa, jotta keskus
voi tarjota sopimusten mukaista perheneuvontaa sopimuskunnille. Yksi perheneuvoja
ei pysty vastaanottamaan asiakkaita niin paljon, että tuottoa syntyisi riittävästi. Yhden
perheneuvojan varassa oleminen tekee perheasiain neuvottelukeskuksen haavoittuvaksi. Kaksi perheneuvojaa ja johtaja kykenevät tekemään asiakastyötä siinä määrin,
että Mikkelin perheasiain neuvottelukeskus pystyy tekemällään työllä kattamaan
henkilöstömenot. Näin ollen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan maksettavaksi ei tule
henkilöstömenoja. Johtaja Sari-Annika Pettinen valmistuu 2014 vuonna perheneuvojaksi, joten suuria koulutuskustannuksia ei ole tiedossa.
Perheneuvojan avoinna olevaa virkaa on hoitanut vt. perheneuvojana Pasi Sillanpää.
Ehdotan, että Pasi Sillanpää jatkaisi vt. perheneuvojana osa-aikaisesti (83%)
1.1.2015 alkaen 31.12.2016 asti. Näin voitaisiin pysyä taloudellisessa tavoitteessa
ilman että perheneuvonnan kustannukset seurakunnalle nousisivat. Hallituksen esittämä soteuudistus tulee näillä näkymin voimaan vuoden 2017 alusta ja tässä vaiheessa ei voida arvioida sen vaikutusta Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksen
rahoituspohjaan. Riittävän pitkä määräaikainen viranhoito mahdollistaisi siihen saakka asiakkuuksien jatkumisen ja laadukkaan palvelun tarjoamisen ostopalvelusopimuskunnille.
Esitän Pasi Sillanpään palkkaamista vt. perheneuvojaksi osa-aikaisesti (83 %) ajalle
1.1.2015-31.12.2016.
Ehdotus, tuomiorovasti:
Pasi Sillanpää otetaan hoitamaan osa-aikaisesti (83 %) perheneuvojan virkaa
ajalle 1.1.2015-31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveysalan meneillään olevien rakenneuudistusten mahdolliset vaikutukset Mikkelin perheasian neuvottelukeskuksen rahoituspohjaan.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote Pasi Sillanpäälle, tiedoksi Sari-Annika Pettinen, Tiina Aalto, Petri Pulkkinen
104 §
Syksyn 2014 kokousaikataulu
Ehdotus syksyn 2014 kokousaikatauluksi on seuraava:
Kirkkoneuvosto klo 17.15
19.8.
16.9.
14.10.
18.11.
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Kirkkovaltuusto klo 18
2.9.
28.10.
2.12.
Ehdotus, tuomiorovasti:
Merkitään tiedoksi kokousaikataulu ja annetaan se tiedoksi kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle
105 §
Kirkkovaltuuston 8.4.2014 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Kirkkolain 10 luvun 6 §:ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa:
“Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Kirkkovaltuusto teki kokouksessaan 8.4.2014 seuraavat päätökset:
Talousarvion sitovuustasojen ylitykset 2013
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tilinpäätös 2013
Kiinteistöstrategia 2014
Määräalan myyminen Raimo ja Liisa Pulliaiselle
Johtavan sairaalasielunhoitajan viran lakkauttaminen ja toisen sairaala sielunhoitajan
viran perustaminen
Tuomiokirkkoseurakunnan erityistyöalojen johtamislinjan muutos
Kiinteistö- ja keittiötoimen johtamislinjojen muutokset
Vaalilautakunnan asettaminen
Jarno Strengellin valtuustoaloite
Valtuustoaloite nuorisokuoron perustamiseksi
Kirkolliset ilmoitukset Mikkelin Kaupunkilehdessä
Ehdotus, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto
1) Toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessa 8.4.2014 päätökset syntyivät laillisessa järjestyksessä.
2) Päättää, että päätökset pannaan täytäntöön ottaen huomioon kirkkolain 25
luvun 1 §:n säännökset täytäntöönpanosta.
Päätös:
Esityksen mukainen.
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106 §
Vaalilautakunnan puheenjohtajan valinta
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittu Juhani Seppänen on ilmoittanut, että ei ota
vastaan kyseistä luottamustehtävää tulevissa seurakuntavaaleissa.
Ehdotus, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakuntaan
uuden jäsenen Juhani Seppäsen tilalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys kirkkovaltuustolle
107 §
Ilmoitusasiat/aloitteet
Timo Leskinen jakoi ja luki kirkkoneuvoston jäsenille Anttolan alueseurakunnan aloitteen koskien Anttolassa pidettävän jumalanpalveluksen ajankohtaa.
Keijo Siitari oli huolissaan siitä, että työntekijät eivät ano heille kuuluvia matka- ja kilometrikorvauksia, koska ohjelman käyttö on niin hankalaa. Aikaa kuluu aivan turhaan ja jotkut eivät ano korvauksia ollenkaan.
Talouspäällikkö Tiina Snicker kertoi neuvoston jäsenille ohjelmiston hankaluuksista.
Työntekijöille annetaan pyydettäessä tukea taloustoimistosta.
108 §
Keijo Siitarin aloite kirkkoneuvoston edustajan nimeämiseksi Harjun varikon
työmaakokouksiin
Keijo Siitari kysyi, onko Harjun varikon rakennushankkeeseen nimetty rakennustoimikunta. Hallintojohtaja kertoi, että suunnittelu- ja työmaakokouksiin ovat osallistuneet hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö ja ylipuutarhuri.
Keijo Siitari teki suullisen aloitteen, että kirkkoneuvostosta valittaisiin yksi henkilö,
joka osallistuu työmaakokouksiin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Juhani Haimilahden kirkkoneuvoston
edustajaksi Harjun varikon rakentamisen työmaakokouksiin.
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109 §
Muutoksenhaku
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: 82-86, 88, 92, 93, 101-102, 104-110
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: 90, 91, 94, 96-100, 103
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:
Kirkon virkaehtosopimuslain 19 §: 89, 95

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
ja -aika

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Savilahdenkatu 20
Postiosoite: PL 21, 50101 Mikkeli
Telekopio: 015 201 0205
Sähköposti: mikkelin.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 90, 91, 94, 96-100, 103
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.
Oikaisuvaa- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
timuksen
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
sisältö
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
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– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
viranomai- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
nen ja
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
valitusaika Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs.
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Puhelin: (029) 564 2500
Telekopio: (029) 564 2501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät: 87

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

30 päivää

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

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätöksen 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.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta
- 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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 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. _____ / _____

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 4/2014
29.4.2014

110 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.

Puheenjohtaja

Juha Palm

Sihteeri

Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Niemi

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi

Satu Soivanen

Juhani Haimilahti

Tark. _____ / _____
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