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YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 21.9.2021
Aika

Ti 21.9.2021 klo 18.00 – 18.50

Paikka

Alavan kirkko, Keihäskatu 5 B, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

varapuheenjohtaja Leena Kumpusalo
39 valtuutettua

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Leena Kumpusalo toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kirkkoherra Hannu Koskelainen piti alkuhartauden. Veisattiin virsi ’Tule kanssani Herra Jeesus’.
Vietettiin hiljainen hetki edesmenneen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, Erika Suomisen, muistoksi.

61
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Ilmoitus yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu 1.9.2021 aluekeskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille esityslista lähetettiin sähköpostissa 31.8.2021.
Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin,
että läsnä oli 40 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista oli ilmoittanut olevansa tilapäisesti estyneitä saapumasta kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

62
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Tapaninaho ja Eija Vähälä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Vähälä ja Seppo Väätäinen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 23.9 – 25.10.2021 hallintopalveluissa hallintopalveluiden
aukioloaikana.

63
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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64
JÄSENEN KUTSUMINEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON
ERIKA SUOMISEN TILALLE
Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2021/§ 166
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen on kuollut
2.7.2021.

Kirkkolain 23. luvun 7 §:n 2. mom. mukaan: Jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen
varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
Erika Suominen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Järvi-Kuopion seurakunnasta Kirkko keskellä kylää –ehdokaslistalta. Ehdokaslistan seuraava
varajäsen on Hannu Smolander.
Päätösesitys: Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että edesmenneen Erika Suomisen
tilalle yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee valitsijayhdistyksen seuraava varajäsen, Hannu Smolander.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että edesmenneen Erika Suomisen
tilalle yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee valitsijayhdistyksen seuraava varajäsen, Hannu Smolander.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

65
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2021/§ 167
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.1.2021/§ 4 valinnut puheenjohtajakseen vuosille 2021 – 2022 yrittäjä Erika Suomisen. Erika Suominen
on kuollut 2.7.2021.

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

5/2021
5/2021

3

Kirkkolain 23. luvun 7 §:n 2. mom. mukaan: Jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Päätösesitys: Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuuston käsittely
Heli Vuojärvi esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Leena Kumpusalo.
Sinikka Kervinen esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Anu-Kaisa Ruponen.
Taina Tammekann kannatti Heli Vuojärven esitystä. Raija Iskanius kannatti
Sinikka Kervisen esitystä.
Koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, esitti puheenjohtaja suoritettavaksi vaalin, joka suoritetaan umpilipuin. Äänestysesitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Vaalissa annettiin 40 ääntä. Äänet jakaantuivat seuraavasti:
Leena Kumpusalo: 21 ääntä ja Anu-Kaisa Ruponen: 19 ääntä
Päätös:

Äänestyksen (äänin 21 – 19) perusteella yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Leena Kumpusalo.

66
ERON MYÖNTÄMINEN VEERA WILLMANILLE YHTEISEN
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ
Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2021/§ 168
Veera Willman, joka on Kallaveden seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, pyytää kirjeessään 15.6.2021, että hänelle myönnetään ero
yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä.

Kirkkolain 23. luvun 7 §:n 2. mom. mukaan: Jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

5/2021
5/2021

4

Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.
Veera Willman on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdokaslistalta ’Tulkaa kaikki Kallavesi. Ehdokaslistan seuraava varajäsen on Janne Mertanen.
Päätösesitys: Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Veera Willmanille myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Kallaveden seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä seuraava varajäsen, Janne Mertanen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Veera Willmanille myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Kallaveden
seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä seuraava varajäsen, Janne
Mertanen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

67
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN I KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA IV SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto 17.8.2021, § 94
Pastori Mikko Huhtalan irtisanouduttua Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen virasta niin, että hänen viimeinen viranhoitopäivänsä oli 14.3.2021,
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti 16.3.2021 § 44 Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntonaan, että Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen viran julistamista haettavaksi lykättäisiin 28.2.2022
saakka. Perusteena olivat suunnitelmissa olevat virkamuutokset seurakunnan toiminnan kehittämiseksi.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti 31.3.2021 § 12, että kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin 3) kohdan nojalla kyseistä virkaa ei
julisteta haettavaksi ennen 28.2.2022.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 31.3.2021 § 13 viranhoitomääräyksen pastori Kaisa Pihlajamäelle hoitaa avoinna olevaa Järvi-Kuo-

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

5/2021
5/2021

5

pion seurakunnan I kappalaisen virkaa 15.3.2021 alkaen siihen asti, kunnes kappalaisen virka täytetään tai muuta päätetään viran suhteen, kuitenkin enintään 28.2.2022 saakka.
I kappalaisen viran pääasiallinen tehtävien hoito sijoittuu tällä hetkellä Riistavesi-Vehmersalmi -alueelle, jossa viran hoitajan tehtäviin kuuluu Riistaveden aluepappina toimiminen. Viran hoitamiseen kuuluu työskentelyä lasten
ja nuorten kanssa muun muassa perhekerhoissa ja rippikoulussa sekä alueen toiminnan kehittämistä ja toteuttamista yhteistyössä aluevastuuryhmän,
seurakuntalaisten ja alueella toimivien seurakunnan työntekijöiden kanssa.
KJ 5 luvun 1 §:n mukaan papin erityisenä tehtävänä on julkisen jumalanpalveluksen toimittaminen ja pyhien sakramenttien jakaminen, muiden kirkollisten toimitusten hoitaminen sekä yksityinen sielunhoito ja rippi.
Riistaveden aluepapin toimenkuvassa ei ole sellaisia työtehtäviä, jotka
edellyttäisivät kappalaisen virkaa. Aluepapin työnkuva vastaa Järvi-Kuopion
seurakunnan muiden seurakuntapastoreiden työnkuvaa. Korvaamalla I
kappalaisen virka seurakuntapastorin viralla lisättäisiin yhteneväisyyttä
Järvi-Kuopion seurakunnan papiston virkanimikkeissä suhteessa pappien
työtehtäviin, ja lisäksi seurakunta saisi aikaan säästöjä henkilöstökuluissa.
Päätöksessä tulee huomioida, että Järvi-Kuopion seurakunnan kahdeksan
alueseurakunnan jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja sielunhoidon hoitaminen edellyttää edelleen nykyistä kahdeksan papin työpanosta.
Esitys: Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa
esittämään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1) Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen virka lakkautetaan siten, että
viran viimeinen voimassaolopäivä on 28.2.2022. Seurakuntaneuvosto pyytää, että samalla todettaisiin, että Järvi-Kuopion seurakunnan IV kappalaisen viran nimike vaihdetaan I kappalaisen viraksi.
2) Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan IV seurakuntapastorin virka
1.3.2022 lukien.
Päätöksen lapsivaikutuksista todetaan, että IV seurakuntapastorin viran perustamisen myötä lasten kanssa työskentelyyn käytettävissä oleva työvoimaresurssi Järvi-Kuopion seurakunnassa ei heikkene, vaikka I kappalaisen
virka lakkautetaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2021/§ 169
Päätösesitys: Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
1) että Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen virka lakkautetaan siten,
että viran viimeinen voimassaolopäivä on 28.2.2022. Seurakuntaneuvosto
pyytää, että samalla todettaisiin, että Järvi-Kuopion seurakunnan IV kappalaisen viran nimike vaihdetaan I kappalaisen viraksi ja
2) että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan IV seurakuntapastorin
virka 1.3.2022 lukien.
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1) että Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen virka lakkautetaan siten,
että viran viimeinen voimassaolopäivä on 28.2.2022. Seurakuntaneuvosto
pyytää, että samalla todettaisiin, että Järvi-Kuopion seurakunnan IV kappalaisen viran nimike vaihdetaan I kappalaisen viraksi ja
2) että Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan IV seurakuntapastorin
virka 1.3.2022 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

68
ILMOITUSASIAT
Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.

69
MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:

Muita asioita ei ollut.

70
VALITUSOSOITUS
Päätös:

Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Liite 1: valitusosoitus
71
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.50.

Leena Kumpusalo
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 21.9.2021

Eija Vähälä

Seppo Väätäinen

