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174 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
175 §
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 11.9.2014).
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
176 §
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 Keijo Siitari ja Satu Soivanen.
177 §
Työjärjestys
Päätös:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista täydennettynä lisäasialla 187 § Pappilansalmen ranta-asemakaava-alueen jatkovalmistelu.
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178 §
Investoinnit vuoden 2015 talousarviossa ja investointisuunnitelma vuosille
2016-2017 / lähetekeskustelu
Vuoden 2015 talousarvioraamin mukainen vuosikate on 654.266 euroa. Rahoituksen
näkökulmasta vuoden 2015 investointitaso tulisi olla enintään samalla tasolla, jolloin
rahavarat eivät vähenisi. Kuluvan vuoden suurten investointihankkeiden kulut ovat
noin 2.860.000 euroa. Talousarvion rahoituslaskelman mukaan rahavarat vähenevät
tänä vuonna noin 1.960.000 euroa. Esitystä vuoden 2015 talousarvion investointiosaksi on valmisteltu siten, että investointien kokonaissumma ei ylitä talousarvioraamin mukaista vuosikatteen tasoa. Talousarviovuodelle esitetään vain sellaiset
investoinnit, jotka sille kolmivuotisen investointisuunnitelman kokonaisuuden, hankkeiden tasaisen jakautumisen ja seurakuntatyön käytössä olevien rakennusten kunnon ja käytettävyyden varmistamisen kannalta on välttämätöntä sijoittaa.
Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että vuodelle 2015 esitetään useita pitkään tiedossa
olleita, mutta muiden investointien alta eteenpäin siirrettyjä iv- ja rakennusautomaatiojärjestelmien uusimishankkeita. Näiden hankkeiden siirtäminen edelleen sisältää
sekä sisäilma- että rakennusten käytön keskeytymisriskejä. Lisäksi talousarvioon esitetään muun muassa Pitäjänkirkon vuonna 2012 uusitun peltikaton maalausta, seurakuntakeskuksen ulkoseinien huoltomaalausta sekä Anttolan kirkon vesikaton puhdistamista ja maalausta sekä vesikourujen ja syöksytorvien maalausta.
Investoinneista aiheutuvaa kustannuspainetta helpottaa osaltaan se, että kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian perusteella eräitä vuosille 2015-2016 aiemmin suunniteltuja investointeja on voitu poistaa suunnitelmasta.
Seuraavassa on esitelty liitteenä 1/178 § olevan vuosien 2015-2017 investointisuunnitelman kohteet ja tarvittaessa tarkemmat perustelut. Iv- ja rakennusautomaatioista
sekä edellä mainituista maalausurakoista on pyydetty tarkennetut kustannusarviot,
jotka valmistunevat kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Seuraavassa olevat
kustannusarviot perustuvat kahden vuoden takaisiin selvityksiin. Tosin viime vuonna
hyväksyttyyn investointisuunnitelmaan aiemmin tehtyjä arvioita korotettiin eräiden
hankkeiden osalta.
Tuomiokirkko
Rakennusautomaation uusiminen kokonaisuudessaan vuonna 2015. Kustannusarvio
30.000 euroa.
Kameravalvonta vuonna 2016. Kustannusarvio 35.000 euroa.
Pitäjänkirkko
Kirkon vesikaton korjaus toteutettiin vuonna 2012. Katon maalaus on ajoitettu vuodelle 2015 kestävän lopputuloksen saavuttamiseksi ja ennen kirkon 200-vuotisjuhlaa
vuonna 2016. Kustannusarvio on 100.000 euroa.
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Rantakylän seurakuntatalo
Seurakuntatalon ilmanvaihtokone on elinkaarensa päässä, uusiminen ja lämmön talteenotto sekä automaation uusiminen salin iv-koneelle vuonna 2015. Kustannusarvio
46.000 euroa.
Kirkonmäen seurakuntatalo
Ilmanvaihtoautomaation uusiminen vuonna 2015. Kustannusarvio 30.000 euroa.
Seurakuntakeskus/Mikkeli
Ulkoseinien huoltomaalaus vuonna 2015. Kustannusarvio 52.000 euroa.
Paloilmoitinjärjestelmä on elinkaarensa päässä. Uusiminen vuonna 2015. Kustannusarvio 45.000 euroa.
Av-laitteet ovat vanhentuneet eivätkä vastaa salin omien ja ulkopuolisten käyttäjien
vaatimuksia kokous- ja esityskäytössä. Esitetään toteutettavaksi vuonna 2016. Kustannusarvio 35.000 euroa.
Otavan seurakuntatalo
Ilmanvaihtokoneet ovat elinkaarensa päässä. Koneiden ja kiinteistöautomaation uusiminen vuonna 2015. Kustannusarvio 90.000 euroa.
Lähemäen seurakuntatalo
Rakennusautomaation uusiminen kokonaisuudessaan vuonna 2015. Kustannusarvio
30.000 euroa.
Ilmanvaihtokoneet ja lämmönjakokeskus ovat elinkaarensa päässä. Koneiden ja
lämmönsiirtimen uusimista esitetään vuodelle 2015. Kustannusarvio 90.000 euroa.
Anttolan kirkko
Vesikaton puhdistus ja maalaus sekä vesikourujen ja syöksytorvien maalaus vuonna
2015. Kustannusarvio 35.000 euroa.
Ulkoseinien huoltomaalaus vuonna 2016. Kustannusarvio 40.000 euroa.
Kameravalvonta vuonna 2017. Kustannusarvio 35.000 euroa.
Haukivuoren kirkko
Vesikaton jiirien on todettu vuotavan varsinkin myrskysateella. Korjaukseen oli varattu 26.000 euron määräraha vuodelle 2013. Syksyllä 2013 tehdyssä katselmuksessa
on todettu sekä katteen että ruodelaudoituksen olevan huonossa kunnossa ja osin
laskeutunut. Jiirien korjaus ei ole riittävä toimenpide pidemmällä aikavälillä. Jiirejä on
paikattu väliaikaisesti vuonna 2013, mutta tarvittavien korjausten laajuuden selvittäminen on syytä tehdä mahdollisimman pian ja laadittava sen jälkeen korjaussuunnitelmat. Investointisuunnitelmaan esitetään 55.000 euron suunnittelumäärärahaa vuodelle 2016.
Kameravalvonta 2017. Kustannusarvio 35.000 euroa.
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Ristiinan kirkko
Kirkon ja tapulin paanujen tervaus on tehtävä säännöllisin väliajoin, seuraavan kerran
vuonna 2016. Kustannusarvio 55.000 euroa.
Kameravalvonta vuonna 2017. Kustannusarvio 35.000 euroa.
Himalansaaren kyläkirkko
Ulkomaalaus vuonna 2016. Kustannusarvio 25.000 euroa.
Suomenniemen kirkon lämmitys
Sähkölämmityksen muutos maalämpöön. Museovirasto ja kirkkohallitus ovat suositelleet lämpötila- ja kosteusmittausten tekemistä kirkkosalissa eri vuodenaikoina ennen
muutostöitä sekä pitäytymistä jatkossakin penkkien alle sijoitettaviin lämpöpattereihin
vuonna 2012 laadituista suunnitelmista poiketen. Syynä on kosteus/lahoamisvaurioiden riski kirkon yläpohjarakenteissa, mikäli uudelle järjestelmälle
asetettaisiin tavoitteeksi tasainen lämpö koko kirkkosaliin aiempien suunnitelmien
mukaisilla seinille asennettavilla pattereilla. Penkkien alle sijoitettavilla pattereilla
lämpö saadaan kohdennettua kirkkovieraisiin tilaisuuksien aikana. Suomenniemen
alueneuvoston kanssa todettiin vuonna 2013, että koska optimaalisen lopputuloksen
saavuttaminen lämmitysratkaisun osalta edellyttää kirkon sisätilojen lämpötila- ja kosteusmittauksia, sekä myös Mikkelin kaupungin energiaselvitysten valmistumista,
hankkeen toteutus on perusteltua siirtää vuodelle 2015.
Etelä-Savon Energia on ilmoittanut, että vireillä olleen kaukolämpöhankkeen osalta ei
ole oletettavissa nopeaa edistymistä hanketta selvittäneiden tahojen toimesta. Lisäksi osalla Suomenniemen potentiaalisista asiakkaista on ollut haasteita päättää, mitä
tekevät kiinteistökannalleen, ja tämä on hidastanut asiaa edistävien työtä, kun tietoon
ei ole saatu todellista lämmön tarvetta. Kirkon sisätiloihin on asennettu lämpötila- ja
kosteusmittauslaitteet kesällä 2013, mutta kuluneen vuoden lämpimien sääolosuhteiden takia mittaustuloksia ei voi pitää perustana jatkosuunnittelulle. Mittausta on syytä
jatkaa vuodella eteenpäin.
Kustannusarvio maalämpövaihtoehdolle on arvioitu 200.000 euroksi, joka on suunnitelmassa budjetoitu vuodelle 2017. Kirkon vuotuiset lämmityskulut ovat olleet vuonna 2013 noin 15.000 euroa.
Kameravalvonta vuonna 2017. Kustannusarvio 35.000 euroa.
Susiniemen leirikeskus
Susiniemen leirikeskuksen lämmitysenergiaratkaisusta vuonna 2003 päätettäessä
hyväksyttiin toivomusponsi, jonka mukaan öljylämpökeskuksen pääomalainan tultua
kymmenen vuoden kuluessa maksetuksi, selvitetään mahdollisuus siirtyä ympäristön
kannalta kestävämpään energiamuotoon. Tuon ajankohdan jälkeen maalämpöön
perustuvat ratkaisut ovat myös suurten kiinteistöjen osalta kehittyneet toteuttamiskelpoisiksi ja niistä on kokemuksia. Maalämpöjärjestelmän kustannukseksi arvioidaan
tässä vaiheessa 250.000 euroa. Toinen vaihtoehto, jota selvitettiin myös leirikeskuksen rakennusvaiheessa, on hakelämpö. Asiaan liittyy kuitenkin Susiniemen leirikeskuksen kaltaisessa suuressa kiinteistössä erikseen selvitettäviä kysymyksiä mm. ilmastointiautomaation synkronoimisessa maa- tai hakelämpöjärjestelmään. Investoin-
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tisuunnitelmassa hanketta varten esitetään varausta vuodelle 2016. Susiniemen vuotuiset lämmityskustannukset ovat noin 60.000 euroa.
Investointisuunnitelmasta päätettäessä on syytä tehdä linjaus Susiniemen ja Suomenniemen kirkon maalämpöhankkeiden priorisointijärjestyksestä, koska hankkeet
ovat suuria, ja ne on siksi sijoitettava eri vuosille. Lämmityskustannuksia vertailtaessa voidaan todeta, että Susiniemen vuotuiset lämmityskustannukset ovat neljä kertaa
suuremmat kuin Suomenniemen kirkon lämmityskustannukset, joten Susiniemen
osalta odotettavissa oleva säästö olisi merkittävä.
Hautaustoimi
Päältä ajettavan ruohonleikkauskaluston uusiminen, yksi iso tai kaksi pientä konetta,
kustannusarvio 35.000 euroa vuodelle 2015.
Ristiinan hautausmaan kartoittaminen (hautausmaa-alueen ja hautapaikkojen mittaus
sekä karttojen piirtäminen mittausten perusteella). Kustannusarvio 10.000 euroa
vuodelle 2015.
Jäteastioiden hankkiminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan uusille hautausmaille
Ristiinaan ja Suomenniemelle sekä lasi- ja metalliastioiden hankkiminen kaikille hautausmaille. Kustannusarvio 20.000 euroa vuodelle 2016.
Yhteenveto:
Lähetekeskustelun pohjana olevassa suunnitelmassa vuoden 2015 talousarvion investointiosaan esitetään yhteensä 593.000 euroa, vuodelle 2016 esitetään tässä vaiheessa 515.000 euroa, ja vuodelle 2017 tällä hetkellä tiedossa oleviin hankkeisiin
340.000 euroa. Tarkennetut kustannusarviot rakennusautomaatio- ja maalaushankkeiden osalta toimitetaan kirkkoneuvostolle niiden valmistuttua.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun vuosien 2015-2017 investoinneista.
Käsittely:
Kokouksessa jaettiin esittelijän tekemien tarkennusten mukainen korjattu investointisuunnitelma vuosille 2015-2017. Liite 1/178 §.
Päätös:
Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun investoinneista. Keskustelun kuluessa
Keijo Siitari esitti, että Pitäjänkirkon vesikaton maalaus siirretään vuodelta
2015 vuodelle 2017, Susiniemen leirikeskuksen öljylämmityksen muutos maalämmöksi vuodelle 2015 ja Suomenniemen kirkon sähkölämmityksen muutos
maalämmöksi vuodelle 2016. Kirkkoneuvosto kannatti asian valmistelun jatkamista Siitarin esittämältä pohjalta.
179 §
Avustukset vuoden 2015 talousarviossa
Seurakuntaan tulee erilaisia talousarvioavustushakemuksia. Avustuspäätösten linjaus on, että jatkuvia vuosittaisia avustuksia ei myönnetä, vaan avustuksia annetaan
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erikseen anottua ja määriteltyä tarkoitusta varten. Seurakuntatyön kehys ei sisällä
määrärahojen korotusvarausta. Näin ollen myöskään avustusten määrärahoihin ei
ole esitetty korotuksia.
Partioiden tukeminen
Partiotoimintaan on myönnetty tukea anomukseen perustuen siten, että myönnettävässä avustuksissa otetaan huomioon perusavustusosan lisäksi jäsenmäärään perustuvasta lisäosa. Vuonna 2014 tukea saaneet partiolippukunnat ovat Yöveden
Vaeltajat, Otavat Otsot ja Sokkalan Sissit. Partiot ovat saaneet avustusten lisäksi
käyttää suurempiin tapahtumiinsa veloituksetta seurakuntien tiloja. Käytännössä tapahtumia on kerran vuodessa. Edellä mainittujen tukien lisäksi kirkkoneuvoston päätöksen §170, 19.8.2014 mukaan seurakunta tukee partiolippukunta Otavan Otsot
ry:tä toimintatilan vuokrassa 100 eurolla kuukaudessa kolmen vuoden ajan vuokrasopimuksen alkamisesta. Vuokrasopimus on alkanut 1.9.2014, joten tuki päättyy
31.8.2017. Toimenpoikien ja Anttolan Viiriäisten toiminta sisältyy seurakunnan partiotoiminnan talousarvioon, koska niiden toiminnassa mukana oleminen on osa partiotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan virkatehtäviä.
Laskelma annettavista avustuksista on seuraava:
Annettu Haettu Alle 29 Muilta Peruavustus avustus v. jäsaatu
ru2014
senet toiminta- sosa
avustus
2014
Plk Yöveden Waeltajat
Plk Otavan Otsot
Plk Sokkalan Sissit
Yhteensä

729
594
477
1800

1200
700
700

64
27
25
116

800
900
700

250
250
250
750

Lisäosa

579
244
226
1050

Annet- Avustus/
tava
jäsen
avustus

829
495
476
1800

12,96
18,31
19,05

Kirkkokuorojen tukeminen
Eri kirkkokuorojen saama avustus, anomus vuodelle 2015 ja esitetty tuki on seuraava:

Anttolan kirkkokuoro
Ristiinan kirkkokuoro
Savilahden kirkkokuoro
Tuomiokirkkokuoro
Fermaatti
Yhteensä

Annettu avustus
2014
1400
2000
2000
3000
4500
12900

Haettu avustus

Esitettävä avustus

1400
2000
2000

1400
2000
2000
2600
4500
12500

4600 (sis. matka 2000 €)
6500 (sis.matka 2000 €)
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Kirkkokuorojen vuoden 2015 avustusesityksissä on pyritty kohtelemaan eri kuoroja
yhteneväisten periaatteiden mukaisesti. Fermaatin suurempi määräraha perustuu
kuoronjohtajan 1200 euron palkkioon sekä äänentoiston kustannuksiin, jotka sillä
ovat akustisia kuoroja suuremmat. Ulkomaan matkoja ei ole tuettu.
Muut tukikohteet
Muita yhdistysten ja säätiöiden vuonna 2014 saama avustus, anomus vuodelle 2015
ja esitetty tuki on seuraava:
v. 2014 (€)
Kansan Raamattuseura
Herättäjä -Yhdistys
Mikkelin Työttömät ry
Mikkelin Setlementti ry
Yhteensä

700
700
12 000
864
14264

Anomus v.
2015
1 000
4000
17 700
864

Esitettävä
avustus
700
700
9 000
864
11264

Seurakunta tukee pääsääntöisesti vain kirkollisia toimijoita. Kansan Raamattuseura
sekä Herättäjä –Yhdistys ry ovat kirkollisia järjestöjä. Mikkelin Työttömät ry:n toimintaa tuetaan seurakuntatyön kautta. Järjestelytoimikunta on vuonna 2013 linjannut,
että seurakuntatyön panosta Mikkelin Työttömät ry:n toiminnassa vahvistetaan ja
määräraha vähennetään vähitellen viiden vuoden siirtymäajalla. Mikkelin Setlementti
ry:ltä tukiavustus vastaa seurakuntatalon vuokraa Haukivuorella. Yhdistysten ja säätiöiden tärkeää työtä tuetaan seurakunnan oman toiminnan kautta.
Ehdotus, tuomiorovasti:
1) partiolippukuntien avustukset vuoden 2015 talousarviossa ovat seuraavat:
Yöveden Waeltajat 829 €, Otavan Otsot 495 € ja Sokkalan Sissit 476 €;
2) kirkkokuorojen avustukset vuoden 2015 talousarviossa ovat seuraavat:Anttolan kirkkokuoro 1400 €, Ristiinan kirkkokuoro 2000 €, Savilahden kirkkokuoro 2000 €, Tuomiokirkkokuoro 2600 € ja Fermaatti 4500 €;
3) muut avustuskohteet vuoden 2015 talousarviossa ovat seuraavat: Kansan
Raamattuseura 700 €, Herättäjä –Yhdistys ry 700 €, Mikkelin Työttömät ry 9000
€ ja Mikkelin Setlementti ry 864 €.
Käsittely:
Urpo Karjalainen todettiin esteelliseksi tämän asian käsittelyn Herättäjä-yhdistyksen
avustuksen osalta ja Kirsi Töyrynen tämän asian käsittelyn kirkkokuorojen avustukset
osalta Hallintolain 28 §:n kohdan 4 nojalla. Esteelliset poistuivat kyseisten asiakohtien käsittelyn ajaksi.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote hakijat, tiedoksi taloustoimisto
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180 §
Lähetysjärjestöjen, Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkko ry:n talousarvioavustukset vuoden 2015 talousarviossa
Seurakunnan talousarvioon on varattu vuosittain määrärahat kirkolliskokouksen hyväksymien lähetysjärjestöjen, Kirkon Ulkomaanavun, joka toimii yhteistyössä kirkon
lähetysjärjestöjen kanssa itsenäisenä säätiönä, ja Suomen Merimieskirkon avustuksiin. Lähetyskannatukseen on esitetty vuodelle 2015 varattavaksi 2,3 % talousarvioon merkityistä verotuloista. Vuoden 2015 verotuloarvioksi on merkitty 10.900.000 €,
joten lähetyskannatukseen ja kansainväliseen diakoniaan esitetään 250.700 euron
määrärahaa. Tästä määrärahasta Merimieskirkolle esitetään 5.000 euron avustusta
ja lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle yhteensä 245.700 euron avustusta.
Kirkon lähetystyön toimikunta on antanut 4.3.2008 suosituksen lähetystyön talousarviomäärärahojen jakamisesta:
Talousarviomäärärahojen myöntäminen kirkon lähetysjärjestöille tulee nähdä osana
seurakunnan missionaarisen vastuun kantamista. Siksi talousarviomäärärahojen ja
seurakunnan toiminnan välillä on olennainen yhteys. Kirkon lähetystyön keskus suosittaa, että myöntäessään talousarviomäärärahoja kirkon lähetysjärjestöille seurakunnat ottaisivat huomioon kaikki seuraavat seikat:
-

lähetysjärjestöjen seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus
seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset
lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön lähetystyössä
seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu
seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen.

Aikaisempina vuosina talousarviomäärärahat on jaettu suosituksen mukaan siten,
että puolet määrärahasta on kohdennettu suoraan seurakunnan ja seurakuntalaisten
antaman vapaaehtoisen kannatuksen perusteella ja puolet neljän määritellyn kriteerin
kautta. Kriteerit ovat olleet seuraavat:
- lähetysjärjestöjen ulkomaisen toiminnan kulut, 40 %
- seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen, 20 %
- seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset, 20 %
- seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu, 20 %
Viimeisen kriteerin perusteluna on ollut seurakunnan ja seurakuntalaisten vapaaehtoinen kannatus, mikä on sama perustelu kuin mitä on käytetty puolen määrärahan
jakamisessa. Päällekkäisyyden poistamiseksi kriteerit on muokattu uudestaan siten,
että laskennalliset osuudet ovat hyvin lähellä aiempien vuosien tilannetta.
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Uudet kriteerit ovat seuraavat:
60 % määrärahasta jaetaan seurakunnan ja seurakuntalaisten antaman vapaaehtoisen kannatuksen perusteella. 40 % määrärahasta jaetaan kolmen kriteerin perusteella seuraavasti:
- lähetysjärjestöjen ulkomaista toimintaa koskevat kulut, 50 %
- seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen, 25 %
- seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset, 25 %
Eri painoarvojen määrittämiseksi on ollut käytössä Kirkon lähetystyön keskuksen
vuoden 2013 tilastot lähetyskannatuksesta sekä järjestöjen ulkomaisen toiminnan
kuluista. Selvitys painoarvojen muodostumisesta on liitteenä 1/180 §. Selvityksen
perusteella eri kriteerien pisteet ovat seuraavat:

SLS
SPS
SEKL
ELK
SANSA
KUA
YHTEENSÄ

Krit.1
43
4
8
6
4
50

Krit.2
25
6
6
6
6

Krit.3
25
1
12
4
3

Pisteet
93
11
26
16
13
50
209

%
44,5
5,3
12,4
7,7
6,2
23,9
100,0

Edellä mainittujen perustelujen pohjalta lähetystyön talousarvioavustusten jako on
seuraava:
Järjestö

Suomen Lähetysseura
(SLS)

Vapaaehtoisen
kannatuksen
osuus %

Avustus, €

Muut kriteerit, Avustus,
%
€

Avustus
yhteensä, €

24,7

36 412,74

44,5

43 734,60

80 147

Suomen Pipliaseura
(SPS)

4,8

7 076,16

5,3

5 208,84

12 285

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
(SEKL)

25,0

36 855,00

12,4

12 186,72

49 042

Evankelisluterilainen
lähetysyhdistys Kylväjä
(ELK)

7,8

11 498,76

7,7

7 567,56

19 066

Sanansaattaja (SANSA)
Kirkon Ukomaanapu
(KUA)

8,8

12 972,96

6,2

6 093,36

19 067

28,9

42 604,38

23,9

23 488,92

66 093

Yhteensä

100,0

147 420,00

100,0

98 280,00

245 700
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Ehdotus, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto varaa vuoden 2015 talousarvioon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian avustuksiin seuraavat määrärahat:
Suomen Lähetysseura, SLS
Suomen Pipliaseura, SPS
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, SEKL
Evankelisluterilainen lähetysyhdistys Kylväjä, ELK
Sanansaattaja, SANSA
Kirkon Ulkomaanapu, KUA
Merimieslähetys

80.147 €
12.285 €
49.042 €
19.066 €
19.067 €
66.093 €
5.000 €

Mikäli verotuloarvio muuttuu talousarvion valmistelun edetessä, muuttuvat
avustusmäärärahat samassa suhteessa.
Käsittely:
Urpo Karjalainen ehdotti, että Kirkon Ulkomaanavun avustuksesta leikataan 5.000
euroa, joka siirretään Herättäjä-yhdistyksen kansainvälisen työn rahastolle Talun leirikeskuksen rakentamiseen. Esitystä ei kannatettu.
Urpo Karjalainen ehdotti, että Kirkon Ulkomaanavun avustuksesta leikataan 15.000
euroa ja se jaetaan laskennallisessa suhteessa muille lähetysjärjestöille. Esitystä ei
kannatettu.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Kirkkovaltuustolle talousarvioesitykseen sisältyen
181 §
Suomen Lähetysseuran palvelusopimukseen tehtävät yksittäiset muutokset
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.8.2014 hyväksyä tuomiokirkkoseurakunnan
ja Suomen Lähetysseuran välisen palvelusopimuksen. Palvelusopimukseen on koottu kaikki tuomiokirkkoseurakunnan ja Suomen Lähetysseuran väliset sopimukset.
Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja sen sisältö tarkistetaan tuomiokirkkoseurakunnan toiveesta kolmen vuoden välein. Ensimmäinen tarkistuspiste on keväällä
2017.
Sopimusehdotuksen mukaisesti yksittäisiä kohteita voidaan muuttaa tarvittaessa jo
ennen tarkistuspistettä. Näiden muuttamiselle voi kirkkoneuvosto halutessaan antaa
lähetystyölle mahdollisuuden tehdä päätökset sopimuksen taloudellisten raamien
sisällä ilman kirkkoneuvoston käsittelyä.
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Johtava lähetyskasvatussihteeri Marja Holm esittää, että kirkkoneuvosto päättää antaa lähetystyön tiimille oikeuden tehdä muutoksia sopimuksen taloudellisten raamien
sisällä ilman kirkkoneuvoston käsittelyä.
Ehdotus, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto myöntää johtavalle lähetyskasvatussihteerille yhdessä lähetystyöstä vastaavien työntekijöiden kanssa oikeuden muuttaa Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen yksittäisiä kohteita sopimuksen taloudellisten
raamien sisällä ilman kirkkoneuvoston käsittelyä.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi Marja Holm
182 §
II sairaalasielunhoitajan virka
Valmistelija: hallintopastori Eija Juuma
Henkilöarviointi on salassa pidettävä Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 kohdan nojalla.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto esitti Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuustolle 23.3.2014 kokouksessa, että se perustaa II sairaalasielunhoitajan viran asettaa haastattelutyöryhmän. Haastattelutyöryhmään nimettiin Juha
Palm (työryhmän puheenjohtaja), kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marjukka Tikka, PNK:n johtaja Sari-Annika Pettinen, sairaalateologi Raija Kotilainen, sairaalasielunhoidon johtokunnan nimeämä edustaja ja hallintopastori Eija Juuma, joka
toimi myös työryhmän sihteerinä.
Mikkelin tuomiokirkkovaltuusto perusti 8.4.2014 kokouksessaan II sairaalasielunhoitajan viran, jonka Mikkeli hiippakunnan tuomiokapituli julisti haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä. Sairaalasielunhoidon johtokunta nimesi 14.4. 2014 pidetyssä kokouksessa haastattelutyöryhmään edustajakseen Jukka Loposen.
Viran hakuilmoitus julkaistiin lyhennettynä Kotimaa –lehdessä ja kokonaisuudessaan
www.mol.fi ja www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla kapitulin julistettua viran haettavaksi
ilmoittautumismenettelyllä.
II SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRKA
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on avoinna II sairaalasielunhoitajan virka. Sairaalasielunhoitajalla tulee olla pappisvihkimys. Lisäksi häneltä edellytetään soveltuvuutta sielunhoitajan tehtävään sekä kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen koulutuksen hankkimiseen. Työ sisältää julistus-, sielunhoito- ja
opetustyötä. Työ tapahtuu potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan parissa.
Viran tehtävät on sijoitettu Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän laitoksiin ja
toimintayksiköihin sekä Mikkelin kaupungin terveyskeskussairaalan osastoille ja kes-
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kussairaalan akuuttiosastolle. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kykyä
yhteistyöhön moniammatillisissa työyhteisöissä ja joustavaa työotetta.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin
kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän
601 mukaisesti. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2.900 euroa. Peruspalkan lisäksi
maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 % peruspalkasta). Seurakunnassa on käytössä myös
harkinnanvarainen palkanosa.
Hakijan on suostuttava tarvittaessa soveltuvuustutkimukseen. Valitun on ennen työn
vastaanottamista esitettävä tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Määräyksen virkaan antaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, jolle osoitetut ilmoitukset on jätettävä 27.6.2014 kello 15 mennessä osoitteella Sammonkatu 12 (3. krs.),
PL 122, 50101 Mikkeli. Lisätietoja antavat tuomiorovasti Juha Palm, 0400 143 301 tai
juha.palm(at)evl.fi, hallintopastori Eija Juuma, 0400 143 304 tai eija.juuma(at)evl.fi. ja
sairaalasielunhoitaja Raija Kotilainen, 044 351 2495 tai raija.kotilainen(at)esshp.fi
Virkaan hakivat määräaikaan mennessä pastori Tuire Aso, TM Aija Aurén, pastori
Anna-Maija Hella, pastori Timo Juutinen, pastori Maija Kalliomäki, pastori Hannele
Lehtinen, pastori Raila Leino-Ehrnrooth, pastori Leena Miettinen ja pastori Kari Rossi.
Haastattelut pidettiin 2.9.2014 ja sinne kutsuttiin pastori Maija Kalliomäki, pastori Raila Leino-Ehrnrooth ja pastori Leena Miettinen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Marjukka Tikka oli estynyt osallistumasta työryhmän työskentelyyn.
Maija Kalliomäki on vihitty papiksi 2005. Hän on toiminut papin virassa vajaa viisi
vuotta Heinolan seurakunnassa, Heinolan maaseurakunnassa ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa. Työuran aikana hän on tehnyt seuraavia työaloja: lähetystyö,
kasvatustyö ja sairaalasielunhoito. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon. Hakija on toiminut Mikkelin hiippakuntavaltuuston
jäsenenä 1.5.2008-30.4.2012.
Raila Leino-Ehrnrooth on vihitty papiksi 2009. Hän on toiminut papin virassa vajaa
neljä vuotta työskennellen Joroisten seurakunnassa ja sairaalasielunhoitajana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa. Hän on myös toiminut päihdeohjaajana Naarajärven
vankilassa vajaa kahdeksan kuukautta. Hän on suorittanut Kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksesta noin puolet, psykoterapian perusteet 30 op.
Leena Miettinen on vihitty papiksi 2013. Hän on suorittanut seurakuntakuraattorin
tutkinnon 1991 ja filosofian maisterin tutkinnon 1998. Hän on työskennellyt Helsingin
kaupungin eri laitoksissa ja yksiköissä (päihdetyö, vanhustyö, psykiatria, varhaiskasvatus) 1987-1998 välisenä aikana sekä Lontoon suomalaisessa kirkossa seitsemän
vuotta. Vuodesta 2007 Miettinen on työskennellyt Helsingin seurakuntayhtymän
omistamassa Mustasaaren toimintakeskuksessa ensin toiminnanohjaajana ja tällä
hetkellä hän on vs. toiminnanjohtaja.
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Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaa pastori Raila LeinoEhrnroothille viranhoitomääräyksen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan II sairaalasielunhoidon virkaan. Henkilöarviointi jaetaan luettavaksi kokouksessa. Yhteenveto
hakijoista lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana.
Ehdotus, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaa
pastori Raila Leino-Ehrnroothille viranhoitomääräyksen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan II sairaalasielunhoitajan virkaan 1.10.2014 alkaen. Viran palkkaus
määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden
koeaika.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille
183 §
Pastori Hilveliisa Ukkosen virkavapaan palkallisuus
Salassa pidettävä Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla
184 §
Virkavapaa-anomus kuntoutusta varten
Salassa pidettävä Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla
185 §
Sari Tornin opintovapaa-anomus
Emäntä Sari Torn anoo virkavapaata opintovapaata varten ajalle 1.1.-201531.12.2016 suorittaakseen ammattikorkeakouluopintoja Mikkelin ammattikorkeakoulussa.
Opintovapaalain 4 §:n mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on laissa säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman
työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.
Lain 5 §:n mukaan opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.
Työnantajalla on opintovapaan myöntämiseen nähden rajoitettu harkintavalta. Lain 8
§:n mukaan, jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana
tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuk-

Tark. _____ / _____

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 7/2014
16.9.2014

178

sesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.
Opintovapaa-asetuksen 2 §:n mukaan Opintovapaalain 5 §:n 1 momentin mukaisella
julkisen valvonnan alaisella koulutuksella tarkoitetaan valtion tai kunnan järjestämää
koulutusta ja valtionosuuteen oikeuttavaa tai valtion avustuksella tuettua koulutusta
ja opetusministeriön erikseen hyväksymää muuta koulutusta.
Opintovapaalain ja -asetuksen mukaiset edellytykset täyttyvät Sari Tornin ja hänen
anomansa opintovapaan osalta. Tiedossa ei myöskään ole sellaista estettä, joka
edellyttäisi vapaan alkamisajankohdan siirtämistä.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto myöntää Sari Tornille virkavapaata opintovapaata varten ajalle
1.1.2015-31.12.2016.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote Sari Tornille, tiedoksi Talvikki Haapaniemi, Tiina Aalto, Petri Pulkkinen ja
Katriina Rantakylä
186 §
Ilmoitusasiat
Viranhoitomääräykset
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen
- pastori Raila Leino-Ehrnroothille hoitaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan II sairaalasielunhoitajan virkaa 1.9.-31.10.2014, mikäli Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
antaa suostumuksen
- pastori Tiina-Mari Mälliselle Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan V seurakuntapastorin viransijaiseksi 1.10.2014-31.8.2015.
Ehtoollisen jako-oikeudet
Tuomiorovasti on päätöspöytäkirjalla myöntänyt KJ2 luvun 12 §:n perusteella Raija ja
Henrik Ohlisille, Pirkko ja Matti Suhoselle sekä Leena ja Reino Letonsaarelle oikeuden avustaa ehtoollisella Ristiinan alueseurakunnan jumalanpalveluksissa toistaiseksi.
Anttolan hautausmaan sirottelualue
Timo Leskinen tiedusteli Anttolan hautausmaan sirottelualuehankkeen etenemisestä
ja esitti, että hanke pannan uudestaan vireille.
187 §
Pappilansalmen ranta-asemakaava-alueen jatkovalmistelu
Anttolassa sijaitsevalle, seurakunnan omistamalle Pappila 5:82 tilalle tehty Pappialansalmen ranta-asemakaava on saanut lainvoiman 8.5.2014. Rantaasemakaavassa on 11 lomarakennuksen paikkaa sekä seurakunnan omistaman Anttolan rantasaunan alue, joka on vaihtoehtoisella kaavamerkinnällä RM/RA. Vaihtoehtoinen kaavamerkintä tarkoittaa, että sillä on joko kaksi lomarakennuksen paikkaa tai
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yksi matkailua palvelevien rakennuksen paikka. Lisäksi alueella on LV merkinnällä
oleva venevalkama, joka palvelee Kaijatsaaressa olevia yleiskaavan mukaisia tontteja, joita on seurakunnan omistamalla maa-alueella 12 kappaletta.
Kaava-alueen tonteille on tienrakennustarve. Rakennettavat tiet palvelevat tonttien
lisäksi metsätaloutta. Ennen tienrakennusta kaavatontit on syytä merkitä lukuun ottamatta korttelissa 5 olevaan tonttia, josta on voimassa oleva maanvuokrasopimus.
Myöskään Anttolan rantasaunan korttelia ei ole syytä merkitä maastoon. Kirkkovaltuuston 8.4.2014 hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Anttolan rantasauna on
jatkossakin seurakunnan omistuksessa säilytettävä rakennus eikä sen aluetta myydä.
Vuoden 2014 talousarviossa on kiinteistöhallinnon asiantuntijapalveluksiin varattu
määräraha. Tästä määrärahasta on käyttämättä noin 18 400 euroa. Näin ollen tonttien merkitseminen, jonka kustannus on noin 3 000 euroa, voidaan toteuttaa jo kuluvana vuonna. Samoin on mahdollista valmistella tienrakennusta myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
Ehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pappilansalmen ranta-asemakaavan tonttien merkitseminen toteutetaan selvitysosassa mainitulla tavalla. Talouspäällikölle annetaan valtuudet tienrakennuksen aloittamiseen myönnettyjen määrärahojen
puitteissa.
Päätös:
Esityksen mukainen.
188 §
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: 174-180, 182, 186-189
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: 181, 184 (kuntoutuksen myöntämisen osalta), 185
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,
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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 §: 183, 184 (kuntoutuksen palkallisuuden osalta)
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:
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: 181, 184 (kuntoutuksen myöntämisen osalta), 185
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
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56.

Puheenjohtaja

Juha Palm

Sihteeri

Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Niemi

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi

Keijo Siitari

Satu Soivanen
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