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Kuopion tuomiokirkkoseurakunta, seurakuntaneuvoston pöytäkirja
Aika

tiistai 31.5.2022 klo 17.00.

Paikka

Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali, Suokatu 22 D

Kokoonpano ja läsnäolo
Rannankari Ilpo

puheenjohtaja

läsnä, poissa §97
käsittelyn ajan
läsnä, puheenjohtajana
§ 97 käsittelyn ajan

Karjalainen Liisa

varapuheenjohtaja

Asikainen Iris
Perki-Latvaniemi Eeva-Liisa
Päivinen Arja
Pääkkö Sakari
Salo Marko (ent. Rytkönen)
Tapaninaho Antti
Taskinen Maija
Vilmi Veikko
Vähälä Eija
Väätäinen Seppo
Wetzell Eero

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä, poistui klo17.10

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Kastarinen Lauri
Perämaa Kirsi
Hintikka Marja
Hujanen Katriina

1.kappalainen
2.kappalainen
sihteeri
sihteeri

poissa
poissa
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttuna
Viitaniemi Olli

rovastikuntapastori

läsnä

90
KOKOUKSEN AVAUS
Alkuvirren 125 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
91
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
jäsenistä. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Mikäli seurakuntaneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt tulemasta mukaan
seurakuntaneuvoston kokoukseen, hänen on ilmoitettava poissaolostaan
mahdollisimman pian sihteeri Marja Hintikalle, marja-leena.hintikka@evl.fi tai puh.
040 4848 248 ma-pe klo 9–15.
Esitys

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
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Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi, muutoksella §94 Kokoussihteerin valinta ja
§ 97 Muutos vaalilautakuntaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

93
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina välittömästi kokouksen jälkeen
tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa ja nähtävillä tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa
1.6.-1.7.2022 toimiston avoinna ollessa, Suokatu 22 A 4 krs.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Vilmi ja Eija Vähälä.

94
SEURAKUNTANEUVOSTON SIHTEERI
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää
seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan tai
seurakuntayhtymän työntekijä/viranhaltija.
Seurakuntaneuvoston sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Katriina Hujanen, joka siirtyy
1.6.2022 alkaen kiinteistösihteerin tehtävään.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee kokoussihteeriksi 31.5.2022 alkaen, vuoden 2022
loppuun toimistosihteeri Marja Hintikan.

Päätös

Esityksen mukaan.

95
KASTEPUU LASTEN ALTTARI –TAIDETEOKSEN HANKKIMINEN
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 13.1.2021 aloittaa kastepuun
suunnitteluprosessin arkkitehtuuri-, taide- ja muotoilustudio Partanen & Lamusuo kanssa.
Kokouksessaan 2.2.2021 seurakuntaneuvosto asetti suunnittelijoiden toivomuksesta
työryhmän, jonka näkemyksiä ja ideoita suunnittelussa hyödynnettäisiin. Työryhmään
nimettiin tuomiokirkkoseurakunnan kasvatustiimi, vahtimestari Jouko Mertanen,
seurakuntaneuvoston edustajana Eija Vähälä ja tuomiorovasti.
Työryhmä piti taiteilijoiden kanssa kolme kokousta. Näiden pohjalta syntyi luonnos
TUOMIOKIRKON KASTEPUU/LASTEN ALTTARI/ MINIMUSEO, jonka taitelijat
esittelivät seurakuntaneuvoston kokouksessa 28.6.2021. Koska luonnos oli tehty vain
piirroksena, seurakuntaneuvosto katsoi, että sen perusteella ei saa riittävän selvää
kuvaa siitä, miltä teos kirkkotilassa näyttäisi. Seurakuntaneuvosto päätti pyytää
suunnittelijoilta tarkemmat kuvat suunnitelmasta ja kutsui heidät esittelemään niitä
seuraavaan kokoukseen.
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Kokouksessa 24.8. 2021 suunnittelijat esittelivät taideteoksen tarkemmat kuvat.
Seurakuntaneuvosto päätti, että Partanen& Lamusuo pyytävät lausunnon
museovirastolta kyseisen teoksen rakentamisesta Kuopion tuomiokirkkoon, sekä tulevat
esittelemään hankkeen kustannusarvion Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvostolle syyskuun kokoukseen 28.9.2021.
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 28.9.2021 taiteilijat esittelivät kustannusarvion, jonka
seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi.
Kokouksessaan 25.10. ja 9.11. 2021 seurakuntaneuvosto lähetti asian jatkovalmisteluun,
koska museovirasto ei vielä ollut antanut asiaan lausuntoa.
Museovirasto antoi lausuntonsa 3.1.2022. Sen mukaan museovirasto suhtautuu
hankkeeseen myönteisesti, mutta pyyttä kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomiota
seuraaviin seikkoihin: Museo-sanan käyttöön, historiallisten esineitten alkuperän
selvittelyyn, luokitukseen ja käyttöön, lasten tilan mahdollisiin äänihaittoihin ja kastepuun
sijoittamiseen kirkkotilassa.
Kokouksessaan 25.1.2022 päätti, että järjestetään tuomiokirkossa palaveri, jossa
museoviraston edustajat, taiteilijat ja seurakunnan edustajat voivat yhdessä pohtia
hankkeen eteenpäin viemistä. Puheenjohtaja kutsuu palaveriin taiteilijat, museoviraston
edustajat, kirkon vahtimestari Jouko Mertasen ja seurakuntaneuvoston edustajana Eija
Vähälän.
Puheenjohtaja kutsui palaverin koolle. Museoviraston edustajat ilmoittivat, että
aikataulullisesti alkuvuosi on haastava ja kehottivat pitämään palaverin ilman heitä,
koska heidän näkökulmansa asiaan on luettavissa lausunnosta ja hanketta on vietävä
eteenpäin sen reunaehtojen puitteissa.
Palaveri pidettiin ke 16.2.2022. Läsnä olivat tuomiorovasti, Eija Vähälä, kasvatuksen tiimi
ja taiteilija Jaana Partanen.
Koska museoviraston lausunnossa oli muutamia selkeitä väärinymmärryksiä, ryhmä
päätyi esittämään, että teoksen suunnittelijat kirjoittavat museoviraston lausuntoon
vastineen, jossa nuo väärinymmärrykset oikaistaan ja jonka mukaan liitetään myös
selkeämpiä kuvia kirkon sisätilasta, jotta museovirastolle syntyisi selkeämpi käsitys siitä,
missä lastennurkkaus sijaitsee ja miten se tulisi istumaan kirkkosalin kokonaisuuteen.
Edelleen ryhmä oli sitä mieltä, että koska museo-termin käyttö ilmeisesti on
ongelmallinen, siitä luovutaan. ”Kastepuu ja lasten alttari” kuvaa hyvin suunniteltua
kokonaisuutta. Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 1.3.2022 työryhmän
esityksen.
Teoksen suunnittelijat tekivät museovirasto lausuntoon vastineet ja tekivät selkeän
suunnitelman siitä, miten taideteos sijoittuisi kirkon sisätiloihin.
27.4.2022 pidettiin Teams-kokous, jossa olivat läsnä taiteilija Jaana Partanen, intendentti
Seija Linnamäki museovirastosta ja tuomiorovasti. Kokousmuistio on liitteenä 1 Jaana
Partanen esitteli museovirastolle tehdyn vastineen ja sisätilasuunnitelman. Vastineen
perusteella museovirasto antoi teokselle toteuttamisluvan, kunhan se tehdään
yhteistyössä Kuopion museon asiantuntijoiden kanssa. Seija Linnanmäen sähköposti on
liitteenä 2.
Puheenjohtaja on keskustellut taiteilijoiden kanssa teoksen kustannuksista. Toisaalta
teoksen lopullisessa versiossa on jonkun verran suunniteltua vähemmän vanhojen
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esineiden huoltamista. Toisaalta on huomioitava yleinen kustannusten nousu verrattuna
syyskuuhun 2021, jolloin kustannusarvio on tehty. Taiteilijoiden mukaan he ovat valmiit
tekemään teoksen tuon alkuperäisen kustannusarvion mukaisena.
Kuten liitteenä olevasta kustannusarviosta käy ilmi, kustannusarvio kattaa luettelossa
olevat valmistukseen liittyvät työvaiheet, materiaalit, työkuvien suunnittelun ja työstön,
neuvottelut ja kokoukset ja vakuutukset. Kustannusarvioon eivät kuulu mattomateriaali,
tyynyt, pehmusteet, valaistus ja siihen liittyvä työ, alttariin tuleva lasitusjärjestelmä,
kristallit, painettavat nauhat ja vitriineihin sijoitettavat, kirkkovuoden kulkuun liittyvät
alttarille asetettavat raamatun kertomuksia elävöittävät hahmot ja materiaalit.
Liite 3 sopimuspohja sopimuksen tekemiseksi taiteilijoiden ja seurakunnan kesken.

Esitys

Puheenjohtaja esittää, että
1. seurakuntaneuvosto päättää hankkia muotoilu- ja taidestudio Partanen & Lamusuolta
liitteet 4 ja 5 (sisältävät salassapidettävää tietoa) mukaisen taideteoksen sillä
muutoksella, että teoksen nimenä on ”Tuomiokirkon kastepuu ja lasten alttari”.
2. seurakuntaneuvosto hyväksyy teoksen kustannusarvion 25.10.2021 mukaisena
37 700 euroa + Alv.10% kokonaishinta 41 470 euroa.
3. teoksen kustannukset maksetaan Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahastosta.
4. liitteen mukaisen sopimuksen allekirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
5. seurakuntaneuvosto nimeää valmistusprosessia seuraavan ohjausryhmän, joka
valvoo teoksen valmistumista ja asennusta

Päätös

1.-4. esityksen mukaan
5.ohjausryhmään nimettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kasvatustiimi,
kiinteistöpäällikkö, Eija Vähälä ja suntio Jouko Mertanen.

96
LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIASTA
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.5.2022 pyytää liitteenä 6 olevasta
kiinteistöstrategiaesityksestä lausunnot seurakuntaneuvostoilta, kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnalta ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta. Lausunnot tulee
antaa 18.8.2022 mennessä.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että seurakuntaneuvosto
1. merkitsee kiinteistöstrategiaesityksen tiedoksi.
2. päättää siitä, miten tuomiokirkkoseurakunnan lausunto valmistellaan.

Päätös

1. merkittiin tiedoksi
2.päätettiin, että työryhmä, johon kuuluvat Seppo Väätäinen, Eija Vähälä ja Eero Wetzell
tutustuvat kiinteistöstrategiaan ja nostavat sieltä esiin tuomiokirkkoseurakunnalle tärkeitä
kohtia. Niiden perusteella puheenjohtaja valmistelee esityksen seuraavaan kokoukseen.

97
SAARNAKIRJAN JULKAISEMINEN JA KUSTANNUKSET
Tuomiorovasti jää eläkkeelle 1.10.2022. Rovastikuntapastori Olli Viitaniemen ideana on
ollut, että läksiäisten yhteydessä julkaistaisiin tuomiorovastin saarnoista kirja, postilla,
jossa olisi vuoden jokaiselle viikolle saarna ja kuvia seurakunnan elämästä niiden 36vuoden ajalta, jonka tuomiorovasti on tuomiokirkkoseurakuntaa palvellut. Kirja tulisi
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toisaalta myytäväksi kirjaksi, mutta olisi samalla lahjakirja, jota voitaisiin jakaa esim.
syntymäpäivien yhteydessä seurakuntalaisille. Olli Viitaniemi on tehnyt
seurakuntayhtymän viestinnän kanssa asiassa perusteellisen valmistelun ja tulee
esittelemään asian kokoukseen.
Kirjan painattamisen kustannukset 4-väripainatuksena 500 kirjan erään ovat n. 9858
euroa. Tällaiseen projektiin ei ole varattu rahaa tämän vuoden budjettiin. Yleisen
seurakuntatyön painatukset-momentilta, kirjallisuuteen varatuista määrärahoista ja
seurakuntaneuvoston käyttövaroista voitaisiin siihen kuitenkin osoittaa yhteensä 2000
euroa, Yleinen seurakuntatyö 2000 euroa, yleinen seurakuntatyö ja diakoniatyö kirjat ja
lahjat 1000 euroa. Loput 4858 euroa voitaisiin maksaa puoliksi Talveksen ja vanhustyön
testamenttirahastosta. Jos kirjaa myydään esimerkiksi 100 kpl 20 euron hintaan saadaan
kustannuksista takaisin 2000 euroa, joka voitaisiin tulouttaa testamenttirahastoille.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että seurakuntaneuvosto
1. keskustelee asiasta rovastikuntapastori Olli Viitaniemen esittelyn pohjalta
2. tekee tarvittavat päätökset
Puheenjohtajana pykälän 97 käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Liisa Karjalainen.

Päätös

1. Keskusteltiin asiasta.
2.Päätettin esityksen mukaan tilata 500 kpl värillisiä Saarnakirjoja. Myyntitulot
tuloutetaan testamenttirahastoon.

98
MUUTOS VAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANOON
Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 10.5. 2022 tuomiokirkkoseurakunnan
vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi Martti Keinäsen, Hannu Klemetin, Arja Keräsen,
Santeri Kolehmaisen ja Riikka Oinosen. Varajäseniksi valittiin Aarne Hagman, Silja
Hagman, Sirpa Husso, Heli Norja ja Risto Suolaniemi.
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä,
tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
10..5. 2022 päätöksen mukaisessa kokoonpanossa vaalilautakunnassa on kuusi jäsentä,
joista miehiä on 2/3 ja naisia 1/3.
Päätöksen jälkeen kävi ilmi, että Silja Hagman ei ole käytettävissä varajäseneksi.
Jos yksi vaalilautakunnan miespuolisista varsinaisista jäsenistä siirtyy varajäseneksi ja
Silja Hagmanin paikalle valitaan Kirsti Tervo, joka on lupautunut tehtävään, sekä
vaalilautakunta on sekä varsinaisten jäsenten, että varajäsenten osalta lainmukainen.
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Puheenjohtaja esittää, että seurakuntaneuvosto muuttaa 10.5.2022 tekemäänsä
vaalilautakuntaa koskevaa päätöstä siten, että
-

Päätös

vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valitaan Hannu Klemetti, Arja Keränen,
Santeri Kolehmainen ja Riikka Oinonen.
- vaaliautakunnan varajäseniksi valitaan Aarne Hagman, Sirpa Husso, Martti
Keinänen, Heli Norja, Risto Suolaniemi ja Kirsti Tervo
Esityksen mukaan

99
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
- 9/2022 maksuvapautuspäätös Samuli-salin osalta muistotilaisuutta koskien.
- 10/2022 Toimistosihteeri työsuhteeseen ajalla 18.5.-31.5.2022 perehdyttämisen
vuoksi
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

100
SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT
Ei saapuneita pöytäkirjoja ja muistioita.
101
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
102
ILMOITUSASIAT
Ei ilmoitusasioita.
103
SEURAAVA KOKOUS
Esitys

Kesäkuussa. Tarkempi päivä sovitaan kokouksessa.

Päätös

Seuraava kokous on 21.6.2022 klo 17.00 seurakuntasali, Suokatu 22 C, Kuopio

104
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa kokouksessa muutoksenhakuohjeen ja valitusosoituksen, joka
liitetään pöytäkirjaan. Liitteeksi.
105
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.
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