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Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston esityslista
Aika:
tiistaina 16.3. klo 17:00
Paikka:
Järvi-Kuopion seurakunta, Nilsiän seurakuntakoti
Nilsiäntie 59, 73300 Nilsiä

Kokoonpano ja läsnäolo:
Määttä Juha
Hanttu Soili
Honkanen Ossi
Huhtala Pauliina
Iskanius Raija
Julkunen Kaija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka
Kärkkäinen Unto
Miettinen Matti
Rantakylä Martti
Ruponen Anu-Kaisa
Räsänen Maija
Smolander Hannu
Suominen Erika
Hagman-Puustinen Paula

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

paikalla
paikalla
poissa
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
poissa
paikalla
poissa
paikalla
paikalla
paikalla

vs. srk-pastori
srk-pastori
srk-pastori
srk-pastori
vs. kappalainen
kappalainen
vs. kappalainen

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo:
Huttunen Milla
Keihänen Eino
Mäkinen Marjaana
Mäkinen Uwe
Pihlajamäki Kaisa
Pursiainen Raili
Roto Saara
37 §
KOKOUKSEN AVAUS
Toteaminen
Kokoonkutsuja avaa kokouksen. Veisataan virsi ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virrestä 59 säkeistöt 1-3 ja kirkkoherra piti
alkuhartauden.
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38 §
KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Toteaminen
Koollekutsuja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat. Seurakunnan
toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7
luku § 4). Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään 3 päivää ennen
kokousta.
Jos seurakuntaneuvoston jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, pyydetään
häntä ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian puheenjohtajalle tai neuvoston sihteeri
Paula Hagman-Puustiselle, p. 040-4888614 tai paula.hagman-puustinen@evl.fi, joka
kutsuu varajäsenen hänen sijaansa.
Esitys

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

39 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastusmenettely
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
äänten laskijoina. Seurakuntaneuvosto päättää, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Järvi-Kuopion seurakunnan
toimistossa 17.3.-18.4.2021.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Anu-Kaisa Ruponen
ja Hannu Smolander.

40 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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41 §
LÄHETYSTYÖN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN JAKO
Vuoden 2021 talousarviossa on varattu yhteensä 355.300 euron määräraha lähetysjärjestöjen
avustuksiin. Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti jokaisen seurakunnan on jäsenmääränsä
suhteessa päätettävä, mitä lähetysjärjestöjä tuetaan talousarviomäärärahasta. Tilitys tehdään
keskitetysti hallintovirastosta.
Järvi-Kuopion seurakunnan osuus lähetystyön talousarviomäärärahasta on 63 275 euroa (LIITE 1).
Järvi-Kuopion seurakunnalla on seuraavat lähetystyön sopimukset:
Suomen Lähetysseura:
Angola
Raamatun käännöstyö vähemmistökielille, UBS yhteistyö
Riikka Halme-Berneking
10 000 euroa
Angola
Kirkollisen työn koordinaatio
Maria Stirling

5 000 euroa

Israel
FELM keskus

5 000 euroa

Thaimaa
Kirkon seurakuntatyön kehittäminen
Kirkon diakoniatyön kehittäminen
Kirkon kivijalka - hallinnon vahvistaminen

4 000 euroa
4 000 euroa
4 000 euroa

Lähetysseura yhteensä

32 000 euroa (66 % kaikista sopimuksista)

Kansanlähetys:
Lauri ja Asako Palmu

13 000 euroa (27 % kaikista sopimuksista)

Suomen pipliaseura:
Lähi-Itä

2000 euroa (4 % kaikista sopimuksista)

Sanansaattajat:
Intia bhilinkielinen radiotyö

1500 euroa (3 % kaikista sopimuksista)

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto suoritti 18.8.2020 § 86 vuoden 2020 lähetyksen
talousarviomäärärahojen jaon siten, että jako suoritettiin kahdelle lähetysjärjestölle. Suomen
Lähetysseura sai vuonna 2020 70 % Järvi-Kuopion seurakunnan lähetystyön
talousarviomäärärahaosuudesta, ja Suomen ev.lut. Kansanlähetys sai 30 %.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että 63 275 euron suuruisesta vuoden 2021 lähetyksen
talousarviomäärärahasta myönnetään Suomen Lähetysseuralle 44 292,50 euroa (70
%) ja Suomen ev.lut. Kansanlähetykselle 18 982,50 euroa (30%).
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

42 §
VUODELLE 2021 MYÖNNETYN LISÄMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN
Kirkkohallitus on 24.9.2020 maksanut seurakuntayhtymälle 69.241 euroa ns. korona-avustusta.
Avustus on luonteeltaan yleisavustus ja se on Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti kirjattu
tuloslaskelmaosaan tilille 544000 Muut avustukset.
Johtoryhmän näkemys on, että em. avustus tulisi jakaa seurakunnille niiden jäsenmäärien
suhteessa, käytettäväksi seurakuntaneuvostojen erillisillä päätöksillä. Käytännössä se on
jaettavissa lisämäärärahoina vuodelle 2021, koska avustuksen tulee näkyä sille ohjeistetulla
paikalla vuoden 2020 tilinpäätöksen tuloslaskelmaosassa.
Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi kokouksessaan 19.1.2021 § 11 Kirkkohallituksen avustusta
vastaavan summan, yhteensä 69.241 euroa, lisämäärärahaa vuodelle 2021 jaettavaksi yhtymän
seurakunnille niiden 31.12.2019 jäsenmäärien suhteessa. Järvi-Kuopion seurakunnalle myönnetty
lisämääräraha on suuruudeltaan 12.552 euroa.
Lisämääräraha on jaettu seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle 489000 Muut avustukset.
Lisämäärärahan käytöstä päättää seurakuntaneuvosto. Lisämääräraha on käytettävissä
31.12.2021 asti, ja sitä käytettäessä on aina käytettävä tilausnumeroa 8003789 Erillismääräraha.
Lisämääräraha ei siirry seuraavalle vuodelle.
Järvi-Kuopion seurakuntaan on perustettu striimaustyöryhmä seurakunnan tapahtumien nettiin
tapahtuvaa striimausta ja YouTube videoiden tuottamista varten. Moniammatilliseen ryhmään
kuuluvat nuorisotyönohjaaja Tiitus Lahti, kanttori Taru Parviainen, diakoni Olli Inkinen,
seurakuntamestari Johanna Hämäläinen ja pastori Uwe Mäkinen. Liitteessä 2 on Tiitus Lahden
kuvaus striimaustyöryhmän toiminnasta ja tarpeista.
Striimaustyöryhmä tarvitsee toimiakseen asianmukaiset välineet, koulutuksen käyttämään näitä
välineitä sekä rahoitusta muihin striimauksista ja videotuotannoista aiheutuviin kuluihin.
Esimerkkinä striimauskaluston hinnasta ja kaluston käytön koulutuskustannuksista on liitteessä 3
oleva H. Kervinen Sounds:in tekemä tarjous (LIITE 3, LUOTTAMUKSELLINEN). Lisäksi
striimausta varten tarvitaan langaton reititin sekä teleoperaattorilta hankittava kuukausimaksullinen
4G-nettiyhteys.
Koronaviruspandemia on tuonut korostetusti esiin seurakunnan tarpeet välittää toimintaansa myös
nettiin sekä videotallenteina että suorina striimauksina. Ajanmukainen valmius striimaus- ja
videotuotantoihin tulee tukemaan merkittävästi seurakunnan toimintaa myös korona-ajan jälkeen.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto osoittaa
Järvi-Kuopion seurakunnalle myönnetyn 12.552 euron lisämäärärahan käytettäväksi
kokonaisuudessaan seurakuntaan perustetun striimaustyöryhmän laitehankintoihin,
koulutukseen ja muihin kuluihin vuoden 2021 aikana.
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

43 §
LAUSUNNON ANTAMINEN TUOMIOKAPITULILLE KOSKIEN VIREILLÄ OLEVAA
SEURAKUNTAJAON MUUTOSTA KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt kokouksessaan 4.3.2021 § 47 Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän 22.2.2021 tuomiokapitulille lähettämiä asiakirjoja, jotka koskevat Männistön
seurakunnan, Puijon seurakunnan ja Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostojen
tekemiä aloitteita Alavan seurakunnan, Männistön seurakunnan ja Puijon seurakunnan
seurakuntaliitoksesta Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. (LIITE 4)
Tuomiokapituli toteaa, että Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on aiemmin antanut
lausuntonsa yhteiselle kirkkovaltuustolle ja päättänyt säilyä itsenäisenä seurakuntana ja että myös
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on aiemmin antanut lausuntonsa yhteiselle
kirkkovaltuustolle ja päättänyt säilyä itsenäisenä seurakuntana. Järvi-Kuopion ja Kallaveden
lausunnoissa ei ole otettu kantaa mahdollisen seurakuntarakenteen muutokseen eikä sen
aiheuttamiin vaikutuksiin yhtymän toimielinten kokoonpanossa. Näin ollen tuomiokapitulin on
kuultava Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien seurakuntaneuvostoja edellä mainituin
perustein. Tuomiokapituli toteaa, että tuomiokapitulin tulee kuulla myös niitä Kuopion
seurakuntayhtymään kuuluvia seurakuntien kirkkoneuvostoja, joita aloitteissa mainittu liitos ei
koske, koska aloitteiden mukaisesti muodostettava seurakunta muuttaisi oleellisesti seurakuntien
tasapainoa yhteisessä kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa.
Yhteisessä kirkkovaltuustossa on kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:ää soveltaen 51 paikkaa.
Kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle
ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa.
Tuomiokapituli toteaa asiakirjoista ilmenevän, että yhtymän seurakuntien jäsenmäärä on 87 251.
Tuomiokirkkoseurakunnassa on 12 250, Alavassa 13 500, Männistössä 8 500, Puijolla 10 728,
Kallavedellä 26 473 ja Järvi Kuopiossa 15 800 jäsentä. Seurakuntaliitoksen myötä
Tuomiokirkkoseurakunnassa olisi 44 978, Kallavedellä 26 473 ja Järvi-Kuopiossa 15 800 jäsentä.
Tällöin yhteisessä kirkkovaltuustossa tuomiokirkkoseurakunnalla olisi 25 (2+23), Kallaveden
seurakunnalla 16 (2+14) ja Järvi-Kuopion seurakunnalla 10 (2+8) paikkaa. Mainituilla jäsenmäärillä
Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnilla on yhdessä yksi edustaja enemmän kuin uudella
Tuomiokirkkoseurakunnalla.
Tuomiokapituli toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston paikkajakoon vaikuttaa kuitenkin
seurakunnan muuttuva jäsentilanne. Jäsenmääräkehitys voi vaikuttaa seurakuntien paikkajakoon
kuitenkin siten, että uusi Tuomiokirkkoseurakunta saisikin yli puolet jaettavissa olevista paikoista.
Vuodelle 2023 yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako lasketaan seurakunnissa 1.1.2022 olleiden
väkilukujen perusteella.
Tuomiokapituli varaa:
1. Kuopion seurakuntayhtymään kuuluvalle Alavan seurakunnan seurakuntaneuvostolle
mahdollisuuden tulla kuulluksi Männistön ja Puijon seurakuntien sekä Tuomiokirkkoseurakunnan
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seurakuntaneuvostojen aloitteista, jotka koskevat Alavan seurakunnan lakkauttamista. Aloitteiden
mukaan Alavan, Männistön ja Puijon seurakunnat lakkautetaan ja liitetään 1.1.2023 alkaen
Kuopion Tuomiokirkkoseurakuntaan. Uusi Tuomiokirkkoseurakunta kuuluisi Kuopion
seurakuntayhtymään.
2. Kuopion seurakuntayhtymään kuuluville Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakuntien
seurakuntaneuvostoille mahdollisuuden tulla kuulluksi Männistön ja Puijon seurakuntien sekä
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostojen aloitteista, joilla on vaikutusta yhtymän
seurakuntarakenteeseen ja seurakuntayhtymän toimielinten kokoonpanoon. Aloitteiden mukaan
Alavan, Männistön ja Puijon seurakunnat lakkautetaan ja liitetään 1.1.2023 alkaen Kuopion
Tuomiokirkkoseurakuntaan. Uusi Tuomiokirkkoseurakunta kuuluisi Kuopion seurakuntayhtymään.
Seurakuntaneuvostojen lausunnot tulee toimittaa 16.4.2021 mennessä tuomiokapitulille.
Tuomiokapituli ilmoittaa hallintolain 33 §:n 2 momentin nojalla, ettei määräajan noudattamatta
jättäminen estä asian ratkaisemista.
Sovellettavat säännökset: Kirkkojärjestys 13 luku 1 §.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti antaa kokouksessaan 16.2.2021 § 19 tuomiokapitulille seuraavan
lausunnon:
Männistön, Puijon ja Tuomiokirkkoseurakunnan aloitteissa on kuvattu
rakennemuutoksen valmistelu. Tehtyjä aloitteita on edeltänyt hyvin perusteellinen ja
kattava valmisteluprosessi.
Kirkkovaltuuston asettama työryhmä kokoontui yhteensä 12 kertaa.
Työskentelyssään rakenneselvitystyöryhmä valitsi vaihtoehdoiksi neljä eri
rakennemallia, kuuden seurakunnan malli (nykyinen rakenne), yhden seurakunnan
malli, kolmen seurakunnan malli ja neljän seurakunnan malli. Valinta perustui neljään
eri tarkastelukulmaan, 1) taloudellinen kantokyky, 2) alueiden väestöpohja, 3)
toiminnan järkevä ja mahdollisimman tasapuolinen organisointi sekä 4) millaisella
rakennemallilla pystytään selviytymään resurssien pienetessä.
Työskentelyn aikana toteutettiin sekä työntekijöille että luottamushenkilöille kysely,
jonka vastaukset työryhmä kokosi yhteenvetoihin. Eri työalat järjestivät
toimialakohtaiset seminaarityöskentelyt. Yhteisen kirkkovaltuuston seminaarissa
esiteltiin siihenastisen rakenneselvitysprosessin tulokset. Yhtymän tiedotustilaisuus
toteutettiin 1.10.2020. Seurakuntaneuvostot käsittelivät raporttia kokouksissaan
syksyn aikana. Lopullinen raportti valmistui 2.12.2020 ja sitä koskeva
tiedotustilaisuus järjestettiin 15.12.2020, minkä jälkeen raportti toimitettiin
seurakuntiin.
Kuopion yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että kolmen yhtymän seurakunnan
aloitteeseen sisältyvä ja rakenneselvitystyöryhmän raportissa kuvattu kolmen
seurakunnan malli on alueellisen väestöpohjan, seurakunnan toiminnan ja talouden
sekä ennakoitavissa olevan taloudellisten resurssien vähenemisen näkökulmasta
optimaalisin rakenteellinen malli. Kirkkovaltuusto näkee, että tällä rakenteella voidaan
toteuttaa raportin kuvaamalla tavalla hengellisesti ja teologisesti yhteisöllisyyttä luova
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rakenne, jossa jumalanpalvelusyhteisöt kokoontuvat. Johtamisen ja työyhteisöjen
dynamiikan näkökulmasta kolmen seurakunnan mallissa yksiköt eivät muodostu liian
suuriksi. Moniammatillinen työote, verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa
sekä seurakuntien omaleimaisuus mahdollistuvat. Alueilla toimivat itsenäiset yksiköt
turvaavat seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuudet sekä päätöksenteossa että
seurakunnan toiminnassa. Kolmen seurakunnan mallissa itsenäiset seurakunnat
muodostaisivat seurakuntayhtymän, jossa hallinto, päätöksenteko ja seurakuntien
välinen yhteistyö toimisivat samoin kuin nykyisessä rakenteessa.
Alueellisesti Alava, Männistö, Puijo ja Tuomiokirkkoseurakunnat sijaitsevat kaikki
hyvin yhtenäisellä ja tiiviillä kaupunkialueella. Näiden seurakuntien yhdistäminen
turvaisi koko keskusta-alueen väestön yhdenvertaiset ja monipuoliset
seurakunnalliset palvelut. Tämän seurakunnan lähikirkot mahdollistavat niiden
ympärille syntyvän alueellisen toiminnan. Talouden näkökulmasta näiden
seurakuntien resurssien yhdistäminen vahvistaisi myös seurakunnan kykyä vastata
kaupunkimaisen ympäristön ja kaupunkikulttuurin tuomiin erityishaasteisiin niin
työikäisten kuin myös lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä. Malli turvaa
työalojen kehittämisen myös silloin, jos yhtymän taloustilanne heikkenee.
Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien nykyinen rakenne on tarkoituksenmukaista
säilyttää. Erityisesti kahdeksasta yksittäisestä seurakunnasta muodostuneen JärviKuopion seurakunnan rakenne on syntyhistoriansa kautta hyvin erityinen.
Seurakuntaelämän turvaaminen sen eri osissa edellyttää tämän seikan huomioimista
siinä rahanjakomallissa, josta kirkkovaltuusto tekee ratkaisun rakennemuutoksen
vahvistuttua. Koska väestörakenne, seurakunnan toiminnot ja niiden alueellinen
sijoittuminen ovat näissä maaseutumaisissa seurakunnissa selkeästi erilaiset kuin
kaupunkialueella, näiden seurakuntien jääminen itsenäisiksi seurakunniksi on
perusteltua.
Edellä lausutuilla perusteilla Kuopion seurakuntayhtymä puoltaa Männistön
seurakunnan, Puijon seurakunnan ja Tuomiokirkkoseurakunnan tekemää aloitetta.
Tehtyjä aloitteita on edeltänyt koko seurakuntayhtymän kattava laaja ja perusteellinen
valmisteluprosessi. Tällä perusteella kirkkovaltuusto katsoo, että
seurakuntaneuvostoja on asiassa kertaalleen kuultu kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n
2 momentin tarkoittamalla tavalla eikä kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 §:n tarkoittamaa
selvitystyötä ole enää
tarpeen käynnistää. Kaikkien seurakuntaneuvostojen lausunnot on liitetty yhteisen
kirkkovaltuuston lausuntoon.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulille lausuntonaan seuraavaa: Järvi-Kuopion seurakunnan
seurakuntaneuvosto puoltaa Männistön seurakunnan, Puijon seurakunnan ja
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan tekemää aloitetta seurakuntajaon muuttamisesta
Kuopion seurakuntayhtymässä. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston
näkemyksen mukaan Alavan seurakunnan, Männistön seurakunnan ja Puijon
seurakunnan lakkauttaminen ja liittäminen 1.1.2023 alkaen Kuopion
tuomiokirkkoseurakuntaan sekä Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien säilyminen
itsenäisinä tarjoaisi Kuopion seurakuntayhtymässä sellaisen seurakuntarakenteen,
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joka mahdollistaisi nykyistä rakennetta paremmat edellytykset palvella alueen
väestöä tulevaisuudessa. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto ei näe
ongelmallisena sitä, että seurakuntarakenteen muutoksella on vaikutuksia yhtymän
toimielinten kokoonpanoihin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Raija Iskanius jätti asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen, joka laitetaan liitteeksi
pöytäkirjaan (LIITE 10).

44 §
LAUSUNNON ANTAMINEN TUOMIOKAPITULILLE MIKKO HUHTALAN KAPPALAISEN VIRAN
JULISTAMISESTA HAETTAVAKSI
Pastori Mikko Huhtala on irtisanoutunut Järvi-Kuopion I kappalaisen virasta siten, että hänen
viimeinen viranhoitopäivänsä on 14.3.2021. (LIITE 5)
Viitaten kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:ään tuomiokapituli pyytää Järvi-Kuopion seurakunnan
seurakuntaneuvostolta lausuntoa viran julistamisesta haettavaksi (LIITE 6).
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14§:n mukaan: Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut
avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla
julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden
vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee
tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan
tuomikapitulille lausuntonaan, että Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen viran
julistamista haettavaksi lykätään 28.2.2022 saakka. Perusteena ovat suunnitelmissa
olevat virkamuutokset seurakunnan toiminnan kehittämiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

45 §
VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN PASTORI KAISA PIHLAJAMÄELLE
Pastori Kaisa Pihlajamäki on lupautunut hoitamaan avoinna olevaa Järvi-Kuopion seurakunnan I
kappalaisen virkaa 15.3.2021 – 28.2.2022.
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Esitys

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli määrää pastori Kaisa Pihlajamäen hoitamaan avoinna olevaa JärviKuopion seurakunnan I kappalaisen virkaa 15.3.2021 – 28.2.2022.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

46 §
PASTORI SAARA ROTON SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Pastori Saara Roto anoo seurakuntaneuvostolta sivutoimilupaa kuusi tuntia viikossa luodakseen
verkkoalustalle kurssin/kursseja, jossa käydään läpi mm. kristillistä hyveteologiaa sekä hyveiden
harjoittamista hyödyntäen positiivisen psykologian metodeja ja tietämystä (LIITE 7). Pastori Saara
Roto toimii Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen Simo Korkalaisen viransijaisena ajalla 1.3.15.8.2021 virkapaikkanaan Nilsiä.
Kirkkolain 6 luvun 30 §:n mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja
pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä sekä ammatin, elinkeinon ja
liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka
edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja
hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta,
jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin
rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa
sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa myöskään vaarantaa
luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti
vahingoittaa työantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan
toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Sivutoimilupa voidaan tarvittaessa peruuttaa edellä mainituilla perusteilla.

Esitys

Puheenjohtaja esittää, että pastori Saara Rotolle myönnetään 15.8.2021 saakka
voimassa oleva sivutoimilupa kuusi tuntia viikossa liitteessä 7 kuvatun
kurssin/kurssien luomiseksi verkkoalustalle. Sivutoimilupa myönnetään sillä ehdolla,
että sivutoimi ei aiheuta esteellisyyksiä tai haittaa Järvi-Kuopion seurakunnan II
kappalaisen viransijaisena toimimista.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

47 §
VUODELLE 2021 ASETETTUJEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN
MÄÄRÄVÄLEIN SUORITETTAVA TARKASTELU
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Seurakuntaneuvosto päätti 15.9.2020 § 110 vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä, että seurakuntaneuvostossa tarkastellaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista 6
kk välein, seuraavan kerran maaliskuussa 2021.
Esitys

Tarkastellaan vuodelle 2021 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden (LIITE 8)
toteutumista alkuvuoden osalta.

Päätös

Keskusteltiin asiasta. Tarkasteltiin asetettujen toiminnallisten tavoitteiden
toteutumista. Seurakuntaneuvostolta saatiin paljon uusia ideoita seurakunnan
toiminnan kehittämiseksi.

48 §
MUUT ASIAT
48.1 §

Raija Iskaniuksen aloitteesta keskusteltiin lähettivierailuista.

49 §
ILMOITUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kirkkoherran päätös 2/2021
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 4.2.2021, 2/2021 pöytäkirjanote § 36.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 4.2.2021, 2/2021 pöytäkirjanote § 37.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 4.2.2021, 2/2021 pöytäkirjanote § 39.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 4.2.2021, 2/2020 pöytäkirjanote § 40.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 4.3.2021, 3/2021 pöytäkirjanote § 11.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 4.3.2021, 3/2021 pöytäkirjanote § 15.
Viranhaltijapäätös 35/2021, tuomiokapitulin notaari, 29.1.2021.

9. Sektorimallin käyttöönotto Järvi-Kuopion seurakunnassa 21.3. alkaen
Kuopion ev.lut. seurakunnat siirtyvät sektorimallin käyttöön osassa kirkoista 21.3.
Jumalanpalveluksiin voi näin osallistua suurempi määrä ihmisiä. Sektorimallissa suuret kirkkotilat
jaetaan erillisiin 20 hengen sektoreihin.
Ohjeita laadittaessa Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on tehnyt yhteistyötä Itä-Suomen
ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiantuntijoiden kanssa. Piispan laatimassa ohjeessa
sovelletaan aluehallintoviraston antamia rajoituspäätöksiä. Kirkoissa noudatetaan maskeihin,
kahden metrin turvaväleihin ja käsihygieniaan annettuja ohjeita.
Järvi-Kuopion seurakunnassa valmistaudutaan ottamaan käyttöön 21.3. alkaen kaksi erillistä
sektoria jumalanpalveluksissa neljässä alueseurakunnassa: Nilsiä, Tuusniemi, Kaavi ja Muuruvesi.
Tämän lisäksi Säyneisen kirkossa on käytössä kaksi sektoria pääsiäisviikonloppuna 1.4. - 4.4.
Kahden sektorin ansiosta jumalanpalveluksen voi tulla kaksi kertaa avi:n suosituksen mukainen
maksimiväkimäärä. Tällä hetkellä voimassa olevilla avi:n suosituksilla tämä tarkoittaa 2x20
henkilöä, eli yhteensä 40 henkilöä työntekijät mukaan lukien. Nämä kaksi ryhmää pyritään
pitämään mahdollisimman erossa toisistaan. Esimerkiksi ehtoollinen jaetaan kahdelle sektorille
erikseen, eri paikassa.
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Sektorimalli otetaan käyttöön Järvi-Kuopion seurakunnassa 21.3. alkaen, jos
kokoontumisrajoitukset sen sallivat. Mikäli alueen koronapandemian tilanne heikkenee,
osallistujamäärää rajataan Itä-Suomen aluehallintoviraston antamien ohjeiden mukaan.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Sektorimallin herättämän keskustelun pohjalta valmistellaan
Vehmersalmella, Juankoskella ja Riistavedellä porrastettuja jumalanpalveluksia
pääsiäisviikonloppuna 1.4.-4.4.

50 §
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa tiedoksi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen (LIITE 9).
Seurakuntaneuvosto:
Annettiin kirkkolain mukainen oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Liite 9: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

51 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.57.
JUHA MÄÄTTÄ
puheenjohtaja

PAULA HAGMAN-PUUSTINEN
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Nilsiässä 16.3.2021
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