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Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan 15.3.2021. Tämä
kokous järjestetään niin, että osa jäsenistä tai läsnäolo- ja puheoikeutetuista voi osallistua
tarvittaessa sähköisesti Teams-etäyhteyden avulla. Osallistuminen etäyhteydellä edellyttää
yhdenvertaista näkö- ja ääniyhteyttä (kamera, mikrofoni ja kuulokkeet tai kaiutin). Kamera
tarvitaan osanottajien tunnistamista varten.
Jos käytät etäyhteyttä, ilmoitathan asiasta sähköpostitse sisko.paulus@evl.fi ja
katja.nenonen@evl.fi tiistaihin 13.4. klo 12 mennessä.
KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA, SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA
Aika:

Torstaina 15.4.2021 klo 16.30

Paikka:

Alavan seurakuntasali, Keihäskatu 5 ja Teams-kokous

Kokoonpano ja läsnäolo:
Hannu Koskelainen
Upi Heinonen
Sakari Kainulainen
Riitta Karhunen
Esko Koistinen
Mirja Kontio
Sinikka Marttila
Sauli Paavilainen
Jukka Pulkkinen
Teemu Soini
Miika Tammekann
Liisa Tiilikainen
Taisto Toppinen
Elli Voutilainen
Toivo Väisänen
Sylvi Kananen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen/varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Paavilaisen varajäsen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä/Teams
läsnä
läsnä kohdat 45-61
poissa
läsnä
läsnä, poissa kohdan 51
läsnä/Teams kohdan 45
läsnä kohdat 41-52
läsnä
läsnä/Teams
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo:
Juha Välimäki
Anu Kiviranta
Sirpa Pesonen
Sisko Paulus
Katja Nenonen

2. kappalainen, diakoniatyön lähiesimies
rovastikuntapastori, nuorisotyön lähiesimies
lapsityönohjaaja, lapsityön lähiesimies
sihteeri
sihteeri

läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä

Kokoukseen kutsutut ja läsnäolo:
Tiia Volotinen

nuorisotyönohjaaja ja
kansainvälisentyön sihteeri

läsnä kohdat 46-49

41
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Laulettiin virrestä 105 säkeistöt 1-3.
42
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kutsu kokoukseen toimitetaan
jäsenille sähköpostilla viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.
Seurakuntaneuvosto on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen, kun enemmän
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kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Mikäli seurakuntaneuvoston jäsen on tilapäisesti
estynyt tulemasta kokoukseen, hänen on kirkkojärjestyksen 7 luvun 3 §:n mukaan
viivytyksettä ilmoitettava siitä Sisko Paulukselle, sisko.paulus@evl.fi tai Katja Nenoselle,
katja.nenonen@evl.fi, p. 040 4848 286.
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

43
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Lisättiin kohta 56 ”Määrärahan myöntäminen Alavan seurakunnan some-toimintaan ja
suoratoistoihin tarvittaviin kamerahankintoihin”. Muutoin esityksen mukaan.

44
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina heti kokouksen jälkeen ja nähtävillä ajalla
16.4.–16.5.2021 Alavan seurakunnan toimistossa, Keihäskatu 5 B.
Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Soini ja Taisto Toppinen. Tarvittaessa
pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

45
ALAVAN SEURAKUNNAN LAUSUNTO KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN
LAUSUNTOPYYNTÖÖN SEURAKUNTAJAON MUUTOKSESTA
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt Alavan seurakunnalle
lausuntopyynnön seurakuntarakenneprosessissa, jossa Kuopion
tuomiokirkkoseurakunta, Männistön seurakunta ja Puijon seurakunta ovat tehneet
aloitteen seurakuntaliitoksesta.
Tuomiokapitulin esitys (liite 1): ”Seurakuntajaon muutos: Kuopion seurakunnat:
lausuntopyyntö Alavan, Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien
seurakuntaneuvostoilta.
Perustelut: Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on 22.2.2021 lähettänyt tuomiokapitulille
Männistön ja Puijon seurakuntien sekä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston
aloitteet seurakuntaliitoksesta Alavan, Männistö ja Puijon seurakunnan sekä
tuomiokirkkoseurakunnan kanssa ja yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon aloitteista.
Männistön ja Puijon seurakuntien sekä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostot
tekivät 13.1.2021 seuraavansisältöisen aloitteen kirkkohallitukselle:
1. 31.12.2022 Alavan, Männistön ja Puijon seurakunnat lakkautetaan ja liitetään 1.1.2023
alkaen Kuopion Tuomiokirkkoseurakuntaan. Nykyiset Kallaveden seurakunta ja JärviKuopion seurakunta jatkavat itsenäisinä. Nämä kolme seurakuntaa
(Tuomiokirkkoseurakunta, Kallaveden seurakunta ja Järvi-Kuopion seurakunta)
muodostavat seurakuntayhtymän.
2. Uuden Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana on tuomiorovasti.
3. Alavan, Männistön ja Puijon seurakuntien kirkkoherran virat lakkautetaan ja viroissa
oleville kirkkoherroille perustetaan kappalaisen virat, joihin heidät siirretään entisin
palkkaeduin.
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4. Lakkautettujen Alavan, Männistön ja Puijon seurakuntien päätoimiset viranhaltijat ja
työntekijät siirretään Tuomiokirkkoseurakuntaan kirkkolain 13 luvun 2 §:n perusteella.
Siirrettäville viranhaltijoilla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa
olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- tai työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat
edut.
5. Lakkautettujen Alavan, Männistön ja Puijon seurakuntien omaisuus siirtyy 1.1.2023
lukien Tuomiokirkkoseurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn
omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista.
6. Kirkkohallitus määrää niitä seurakuntien vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu
määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- ja testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden
tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
7. Syksyllä 2022 järjestettävissä seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt
1.1.2023 voimaan astuvan seurakuntarakenteen mukaisesti.
Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto antoi 16.2.2021 tehdyistä
aloitteistaan lausunnon.
Sovellettavat säännökset Kirkkolain 13 luvun 1 §:n mukaan aloitteen seurakuntajaon
muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan
seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan seurakuntajaon muuttamista
koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään
yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa
ohessa.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapitulin on kuultava
aloitteesta niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoja,
seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä kirkkovaltuustoja, joita ehdotettu seurakuntajaon
muutos koskee. Jos tuomiokapituli pitää aloitetta ilmeisesti epätarkoituksenmukaisena,
se voi palauttaa aloitteen sen tekijälle. Jollei tuomiokapituli palauta aloitetta tai jos
palautettu aloite saatetaan uudelleen vireille, tuomiokapituli hankkii aloitteesta 2 §:ssä
tarkoitetut selvitykset ja kuultuaan tarvittaessa uudelleen edellä mainittuja toimielimiä
lähettää asiakirjat oman lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle.
Asian käsittelyä: Tuomiokapitulin tulee käsitellä Männistön ja Puijon seurakuntien sekä
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostojen kirkkolain 13 luvun 1 §:n mukaiset
aloitteet seurakuntajaon muuttamisesta. Seurakuntien aloitteet ovat saman sisältöiset.
Kirkkojärjestyksen mukaisesti seurakuntaneuvostojen aloitteet on toimitettu Kuopion
seurakuntayhtymälle. Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on antanut
asiassa lausuntonsa.
Tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien
kirkkovaltuustoja, seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä kirkkovaltuustoja, joita ehdotettu
seurakuntajaon muutos koskee.
Aloitetta koskevien seurakuntien kuuleminen
Koska Männistön ja Puijon seurakuntien sekä Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvostot ovat tehneet seurakuntajaon muuttamisesta aloitteet yhdessä,
Männistön ja Puijon seurakuntien sekä Tuomiokirkkoseurakunnan enempi kuuleminen ei
tältä osin ole tarpeen.
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Alavan seurakunta on aiemmin antanut oman lausuntonsa yhteiselle kirkkovaltuustolle
seurakuntarakenne asiassa. Lausunnon mukaan Alavan seurakunta päätti, että Alavan
seurakunta pysyy itsenäisenä seurakuntarakennemuutosprosessissa.
Lausunto on tulkittava Alavan seurakunnan vastaukseksi yhtymän
rakenneselvitystyöryhmän esittämiin rakennemalleihin.
Männistön ja Puijon seurakuntien sekä Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvostojen tekemät aloitteet koskevat myös Alavan seurakuntaa. Näin ollen
kirkkojärjestyksen mukaisesti tuomiokapitulin on kuultava Alavan seurakuntaa tehdyistä
aloitteista.
Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kuuleminen
Alavan, Männistön ja Puijon seurakunnat sekä Tuomiokirkkoseurakunta ovat Kuopion
seurakuntayhtymän seurakuntia. Seurakuntayhtymään kuuluvat myös Kallaveden ja
Järvi-Kuopion seurakunnat. Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on
antanut rakennemuutosaloitteista lausunnon, joten sen kuuleminen ei ole enää
tarpeellista.
Seurakuntayhtymän muiden seurakuntien kuuleminen
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.
Asiakirjoista ilmenee, 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 JärviKuopion seurakunnalla 10 (2+8) paikkaa. Mainituilla jäsenmäärillä Kallaveden ja JärviKuopion seurakunnilla on yhdessä yksi edustaja enemmän kuin uudella
Tuomiokirkkoseurakunnalla.
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.
Järvi-Kuopion seurakuntien seurakuntaneuvosto on aiemmin antanut lausuntonsa
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja päättänyt säilyä itsenäisenä seurakuntana.
Kallaveden seurakuntien 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
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toimielinten kokoonpanossa. Näin ollen tuomiokapitulin on kuultavia Järvi Kuopion ja
Kallaveden seurakuntien seurakuntaneuvostoja edellä mainituin perustein.
Esitys Tuomiokapituli varaa
1. Kuopion seurakuntayhtymään kuuluvalle Alavan seurakunnan seurakuntaneuvostolle
mahdollisuuden tulla kuulluksi Männistön ja Puijon seurakuntien sekä
Tuomiokirkkoseurakunnan 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 §.
Päätös Esitys hyväksyttiin.
Tuomiorovasti Ilpo Rannankari, pappisasessori Hannu Koskelainen ja
hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Niiranen olivat poissa asian käsittelyn ajan.”

Alavan seurakuntaneuvosto on tehnyt laillisessa järjestyksessä laillisen päätöksen
kokouksessaan 13.1.2021 siitä, että Alavan seurakunta pysyy itsenäisenä
seurakuntarakennemuutosprosessissa. Vastauksena Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan,
Männistön ja Puijon seurakuntien aloitteeseen voidaan todeta, että Alavan seurakunnan
seurakuntaneuvoston päätös 13.1.2021 pitää sisällään vastauksen tehtyihin aloitteisiin.
Alavan seurakuntaneuvosto pysyy päätöksessään säilyä itsenäisenä seurakuntana
Kuopion seurakuntayhtymässä.
Päätöksen perustelut:
a. Seurakunnan talous
Alavan seurakunnan taloudellinen kantokyky on tulevina vuosina hyvä
johtuen alueen väestön kasvusta aina pitkälle 2030-luvulle. Ks.
Kaupunkirakennelautakunnan/arkkitehti Pauli Sonnisen esitys
9.10.2019 (liite 2).
b. Väestökehitys
Alavan seurakunnan nykyinen väestöpohja on noin 21 000 henkilöä,
joista kirkkoon kuuluu noin 13 900 henkilöä. Väestöpohja laajenee
Savilahden alueen rakentamisen ja muiden alueiden
täydennysrakentamisen myötä (mm. Mölymäki,
Keilankanta/Lehtoniemi). Kaupungin kaavoituksen ja
kaupunkirakennelautakunnan arvioiden mukaan väestöpohja kasvaa
arvion mukaan noin 12 000 henkilöllä 2030 mennessä. Neulaniemen
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rakentaminen myöhemmin 2030-luvulla lisää laskennallista
väestöpohjaa n. 6 000 henkilöllä. Näin ollen Alavan seurakunnan
alueen väestöpohja olisi 2030-luvun jälkipuolella noin 38 000 henkeä.
Kirkkoon kuuluvien määrää on vaikea ennustaa. Nykyisen kehityksen
pohjalta voidaan kuitenkin arvioida, että Alavan seurakunnan alueella
kirkon jäseniä olisi tuolloin noin 20.000. Vaikka nämä luvut ovat
kaupunkirakennelautakunnan tulevaisuuden suunnitelmia eikä niiden
eksaktista toteutumista esitetyillä luvuilla ole varmuutta, ne kertovat
siitä, että kaupungin kasvu ja kehitys keskittyvät seuraavien
vuosikymmenten aikana voimakkaasti Alavan seurakunnan alueelle.
c. Seurakuntaidentiteetti ja paikallisuus.
Rakenneselvitystyöryhmän laatimassa lisäraportissa kuvataan
seurakunnan olemusta seuraavasti: ”Seurakunta on yhteen kokoontuva
Jumalan kansa. Sen pohja on paitsi Kristuksessa, myös alueilla
kokoontuvissa yhteisöissä. Kaste ja usko liittävät ihmiset Kristukseen ja
toisiinsa. He kokoontuvat yhteiseen jumalanpalvelukseen ja viettävät
yhteistä ateriaa, pyhää ehtoollista. Keskinäinen huolenpito on yhteyden
näkyvä merkki. Kirkossa osallisuus pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan
saa näkyvän ja yhteisöllisen muodon. Kristittyjen yhteisölle on sen
historian alusta saakka ollut tunnusomaista keskinäinen yhteys ja
osallisuus.”
”Mahdollisen rakenneuudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on
säilyttää yhteisöllisyyden rakentamisen edellytykset. Kyse on yhteisestä
rukouselämästä, kotoutumisesta seurakuntaan ja henkilökohtaisten
vuorovaikutussuhteiden syntymisestä. Mission ensisijainen näkökulma
ei ole tuottaa palveluja vaan rakentaa sellaisia yhteisöjä, jotka kutsuvat
yhä uusia ihmisiä kirkon piiriin.”
Itsenäisessä Alavan seurakunnassa koko yhteisön tähtäyspiste on
yhteen kokoontuva Jumalan kansa. Tähän työyhteisön työnäky ja
konkreettinen työ tähtäävät. Kolmen seurakunnan mallissa osa
työntekijöiden työpanoksesta suuntautuu sektoroituihin ja vielä
määrittelemättömiin projekteihin eikä rakenna alueellista yhteisöä.
Paikallinen kotiseurakuntaidentiteetti voi parhaimmillaan tukea
seurakuntalaisia hengellisesti. Sen juuret ovat vahvasti teologiassa,
joka tukee yhteen tulemisen ja yhteen kokoontumisen ajatusta.
d. Työyhteisön kuuleminen
Alavan seurakunta muodostaa toiminnallisesti järkevän kokoisen
yksikön työn organisoinnin, johtamisen ja paikallisen
seurakuntaidentiteetin kannalta. Työyhteisö on riittävän suuri
(kolmisarjainen, pois lukien kanttorit), mutta muodostaa kuitenkin
elastisen ja ketterän yhteisön. Seurakunnan nykyinen koko ja rakenne
tukevat moniammatillista yhteistyötä, luovat yhteisöllisyyttä ja sen
kautta vahvistavat seurakunnallista identiteettiä.
Alavan seurakunnan nykyinen johtamisjärjestelmä tukee työn joustavaa
tekemistä. Suuremmassa yksikössä joudutaan luomaan uuden
tyyppinen johtamisjärjestelmä, joka todennäköisesti johtaa työalojen
sektoroitumiseen ja yhteistyön vaikeutumiseen työalojen välillä.
Alavan seurakunnan työntekijät ottivat lokakuussa 2020 kantaa
rakenneselvitysprosessiin. He lähettivät seurakuntaneuvostolle
lausunnon, jossa kannattavat neljän seurakunnan mallia. Työntekijät
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kokevat itsenäisen seurakunnan mahdollistavan parhaiten alueellisen ja
moniammatillisen työotteen (liite 3).
e. Säästöt
Itsenäisessä Alavan seurakunnassa pystytään tekemään kohtuullisesti
säästöjä niin kiinteistöissä kuin henkilöstössä vuoteen 2030 ilman että
mikään toiminta merkittävästi kärsisi.
f.

Luottamushenkilöiden rooli
Nykyisessä mallissa seurakunnan luottamushenkilöt ovat lähellä työn
tekemisen tasoa ja osittain osallistuvat siihen. Kolmen seurakunnan
mallissa luottamushenkilöiden määrä vähenee ja taloudellinen
päätöksenteko etääntyy kauemmas työn tekemisen tasosta.
Itsenäisessä Alavan seurakunnassa luottamushenkilöt ovat eläneet
luontevasti mukana seurakunnan arjessa. Vapaaehtoisten merkitys
aktiivisen seurakuntaelämän kannalta on ollut merkittävä. Tätä
pystytään jatkossa tukemaan parhaiten alueellisessa
seurakuntarakenteessa.

g. Seurakuntalaisten osallisuus ja kirkon strategia
Viime vuosien yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa keskustelussa on
ollut voimakkaasti esillä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien
vahvistamisen korostus.
Seurakuntalaisilla tulee olla yhä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa
suoraan itseään ja lähiyhteisöään koskeviin asioihin. Mitä suuremmaksi
seurakuntakoko kasvaa, sitä hankalammaksi tämä muodostuu sekä
luottamushenkilöiden että kaikkien seurakuntalaisten kohdalla.
h. Rakenneselvityksen keskeneräisyys
Kun organisaation rakennetta muutetaan, on tärkeää tietää, millaiseen
uuteen rakenteeseen ollaan siirtymässä. Tähän kysymykseen ei
rakenneselvitystyöryhmän loppulausunto riittävästi vastaa.
i.

Lapsivaikutusten arviointi
Lapsivaikutusten vaikutusten arviointi liitteessä (liite 4). Vuonna 2014
Kuopion seurakuntayhtymässä hajautettiin Yhteinen lapsityö.
Perusteena tässä oli kirkon strategia, joka painotti alueellista työotetta
ja työntekijöiden sijoittumista paikallisiin yhteisöihin. Seurakuntien
yhdistyminen merkitsee paluuta keskusjohtoiseen työtapaan.

j.

Suurseurakunnan alueellisen demokratian kapeus
On myös kiinnitettävä huomio siihen, että määrärahojen käytöstä
suurseurakunnan alueilla päättää toimielin (esim. alueneuvosto), joka ei
ole demokraattisesti valittu. Mikäli alueen jäsenmäärä ja määrärahan
suuruus kasvavat ei tätä voida pitää demokratian näkökulmasta
tavoiteltavana tilana.

k. Suurseurakunnan edustuksellinen kapeus päätöksenteossa
Toimivaan kirkolliseen demokratiaan kuuluu edustuksellinen
päätöksentekojärjestelmä. Kirkkohallituksen kansliapäällikön
erityisavustajan (ent.) Terhi Kairan raportin (Hiippakuntamallin ja
suurseurakuntamallin arviointia) mukaan: ”Seurakuntaliitosten
yhteydessä on noussut esiin kritiikkiä siitä, että kirkkoneuvostot
nimeävät kappeli tai alueneuvostojen jäsenet. Alueneuvostoille siirretty
päätöksentekovastuu on usein marginaalista. Virkamiehet näkevät
usein päätöksenteon hitaana ja kankeana, jos asioita käsitellään sekä
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lähiyhteisössä että koko seurakunnan tasolla”. Suurseurakunnassa
alueellinen luottamushenkilöiden määrä vähenee ja päätöksenteko
etääntyy paikalliselta tasolta. Tällainen menettely synnyttää
demokratiavajetta.
Esitys

Alavan seurakuntaneuvosto päättää, että Alavan seurakunta pysyy itsenäisenä
seurakuntana edellä mainituin perustein.
Keskustelun aikana seurakuntaneuvoston jäsen Taisto Toppinen teki vastaehdotuksen,
jossa esitettiin Alavan seurakunnan liittämistä kolmen seurakunnan malliin, jossa Alava,
Männistö, Puijo ja tuomiokirkkoseurakunta muodostavat yhden seurakunnan.
Seurakuntaneuvoston jäsen Mirja Kontio kannatti esitystä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ”Se, joka hyväksyy esittelijän
ehdotuksen, äänestää ”jaa”. Jos ”ei” voittaa, on jäsen Taisto Toppisen ehdotus tullut
hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttäneen?” KL 7:4 §
Äänestyksessä annettiin 12 ”jaa” ääntä ja 3 ”ei” ääntä. Esittelijän esitys on tullut
hyväksytyksi.
”Jaa” äänestivät seuraavat seurakuntaneuvoston jäsenet: Hannu Koskelainen, Upi
Heinonen, Sakari Kainulainen, Riitta Karhunen, Esko Koistinen, Sinikka Marttila, Jukka
Pulkkinen, Teemu Soini, Miika Tammekann, Elli Voutilainen, Toivo Väisänen, Sylvi
Kananen.
”Ei” äänestivät seuraavat seurakuntaneuvoston jäsenet: Taisto Toppinen, Mirja Kontio,
Liisa Tiilikainen.

Päätös

Esityksen mukaan.

46
ALAVAN SEURAKUNNAN LÄHETYSMÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN VUODELLE 2021
Kirkkoherra Hannu Koskelainen on antanut lähetysmäärärahojen jakamisen valmistelun
vuodeksi 2021 seurakuntaneuvoston alaisen Lähetystyönjohtokunnan tehtäväksi.
Lähetystyön johtokunta on pitänyt kokouksen 22.3.2021. Lähetystyön johtokunnan esitys
ja taustoitus ovat tämän pykälän liitteinä (liitteet 5 ja 6). Puheenjohtaja on kutsunut
nuorisotyönohjaaja ja kansainvälisentyön sihteerin Tiia Volotisen esittelemään asiaa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy lähetystyön johtokunnan esityksen lähetysmäärärahojen
jakamiseksi liitteen mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

47
ERON MYÖNTÄMINEN MARJA-LEENA MARKKASELLE LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN
VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ
Marja-Leena Markkanen on toimittanut eron pyyntönsä lähetystyön johtokunnan
jäsenyydestä (liite 7).
Esitys

Alavan seurakuntaneuvosto myöntää eron Marja-Leena Markkaselle Alavan
seurakunnan lähetystyön johtokunnan varajäsenen tehtävästä.

Päätös

Esityksen mukaan.
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48
UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTAAN
Esitys

Lähetystyönjohtokunta esittää, että Marja-Leena Markkasen tilalle johtokunnan
varajäseneksi nimetään Niina Kiiski.

Päätös

Esityksen mukaan.
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49
SISÄLTÄÄ SALASSA PIDETTÄVÄÄ TIETOA
50
DIAKONI KATI UKKOSEN ANOMUS OPINTOVAPAASTA AJALLE 1.10.–31.12.2021
Seurakuntaneuvosto on aiemmin myöntänyt diakoni Kati Ukkoselle opintovapaata ajalle
1.10.2020 – 31.9.2021. Nyt Kati Ukkonen hakee vielä kolmen kuukauden jatkoa
opintovapaalle (liite 8). Työntekijällä on mahdollisuus saada kaksi vuotta opintovapaata
viiden palveluvuoden aikana.
Esitys

Seurakuntaneuvosto myöntää diakoni Kati Ukkoselle opintovapaata ajalle 1.10.–
31.12.2021.

Päätös

Esityksen mukaan.

51
DIAKONI PETRA KÄRKKÄISEN PALKKAAMINEN KATI UKKOSEN OPINTOVAPAAN SIJAISEKSI
Diakoni Petra Kärkkäinen toimii Kati Ukkosen sijaisena parhaillaan vuoden ajan ja on
luontevaa, että hän jatkaa sijaisena vielä kolme kuukautta 1.10.–31.12.2021. Diakoni
Petra Kärkkäinen on antanut suostumuksensa hoitaa virkaa, mikäli hänet siihen valitaan.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee diakoni Petra Kärkkäisen diakoni Kati Ukkosen
opintovapaan sijaiseksi ajalle 1.10.–31.12.2021.

Päätös

Esityksen mukaan.

52
LAPSITYÖN JOHTOKUNNAN ESITYS SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMISEKSI LASTEN
NÄKÖKULMAN JA LASTEN TILAN TOTEUTTAMISTA VARTEN ALAVAN KIRKOSSA JA
SEURAKUNTASALISSA
Lapsityönjohtokunta on kokouksessaan (1/2021) päättänyt esittää seurakuntaneuvostolle
suunnittelutyöryhmän nimeämistä lasten näkökulman ja lasten tilan toteuttamista varten
Alavan kirkossa ja seurakuntasalissa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto nimeää työryhmään koollekutsujaksi lapsityönohjaaja Sirpa
Pesosen ja jäseniksi lapsityön papin Risto Voutilaisen ja kiinteistötiimin myöhemmin
nimettävän edustajan sekä seurakuntaneuvoston 1–2 edustajaa. Kirkkoherralla on
ryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Seurakuntaneuvosto valitsi edustajikseen työryhmään Elli Voutilaisen ja Teemu Soinin.
Muutoin esityksen mukaan.

53
DIAKONIAN KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN
Alavan seurakunnan diakoniatyön hyväksytyssä kausisuunnitelmassa on esitys palkata
kesätyöntekijä ajalle 1.6.-31.8.2021. Palkkaukseen käytetään diakoniatyöhön osoitettuja
Korona-avustuksia Opetusministeriöstä ja Kirkkohallituksesta. Tehtävä oli haettavana ja
tehtävään tuli 13 hakemusta. Työryhmä kutsui haastatteluun Kaisa Härkösen, Anja Hötin
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ja Veera Snellmanin. Härkönen ja Snellman vetäytyivät hausta saatuaan työpaikan
kesäksi muualta. Työryhmä päätti kutsua haastatteluun Jenna Järvisen ja Anja Hötin.
Haastattelutyöryhmään kuuluivat diakonian lähiesimies, pastori Juha Välimäki,
diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja, seurakuntaneuvoston jäsen Toivo Väisänen ja
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Mirja Kontio. Työryhmä esittää, että tehtävään
valittaisiin Jenna Järvinen ja hänen varalleen Anja Hötti.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee Alavan seurakunnan diakonian kesätyöntekijäksi Jenna
Järvisen ja varalle Anja Hötin.

Päätös

Esityksen mukaan.

54
OVET AUKI - STRATEGIAN VALMISTELU ALAVAN SEURAKUNNASSA
Ovet auki -strategian valmistelu on alkanut työaloilla niin, että työalat luettuaan strategian
ovat valmistelleet työalakohtaiset pohjasuunnitelmat siitä, mihin strategia työtä ohjaa.
Strategiatyöskentelyn seuraavassa vaiheessa on syytä perustaa strategiatyöryhmä,
jossa yhdessä seurakuntaneuvoston valitsemien edustajien kanssa käydään yhteiseen
työskentelyyn ja etsitään yhteistä suuntaa Alavan seurakunnan työlle kokonaiskirkon
strategiakaudelle vuoteen 2026. Työntekijöiden edustajina työryhmään tulevat
lähiesimiehet Sirpa Pesonen (lapsi-ja perhetyö), Juha Välimäki (diakoniatyö) ja Anu
Kiviranta (nuorisotyö). Kokoonkutsujaksi ja työryhmän jäseneksi kirkkoherra Hannu
Koskelainen.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee edustajansa Ovet auki -strategian valmistelutyöryhmään.

Päätös

Seurakuntaneuvosto valitsi edustajikseen Ovet auki -strategian valmistelutyöryhmään
Mirja Kontion, Upi Heinosen ja Miika Tammekanin.

55
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
Päätös 1/2021
SISÄLTÄÄ SALASSA PIDETTÄVÄÄ TIETOA
Päätös 2/2021
SISÄLTÄÄ SALASSA PIDETTÄVÄÄ TIETOA
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

56
MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ALAVAN SEURAKUNNAN SOME-TOIMINTAAN JA
SUORATOISTOIHIN TARVITTAVIIN KAMERAHANKINTOIHIN
Nuorisotyönohjaaja Anton Berg on esittänyt, että Alavan seurakunnan some-toiminnan ja
suoratoistojen laadullisen ja teknisen kehittämisen vuoksi seurakuntaan tulisi hankkia
kaksi uutta kameraa. Hinta-arvio näistä on enintään 1000 euroa yhteensä.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valtuuttaa nuorisotyönohjaaja Anton Bergin hankkimaan
seurakunnalle kaksi uutta kameraa enintään 1000 euron yhteishintaan. Kamerat
maksetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

Päätös

Esityksen mukaan.

57
ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut.
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MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
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59
SEURAAVA KOKOUS
Seurakuntaneuvoston seuraava kokous pidetään maanantaina 31.5.2021 klo 16.30.
60
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 9 mukaiset muutoksenhakuohjeet ja valitusosoituksen.
61
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10

HANNU KOSKELAINEN
Hannu Koskelainen
puheenjohtaja

KATJA NENONEN
Katja Nenonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 15.4.2021.

TEEMU SOINI
Teemu Soini
pöytäkirjantarkastaja

TAISTO TOPPINEN
Taisto Toppinen
pöytäkirjantarkastaja

