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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 30.8.2021
Aika

Ma 30.8.2021 klo 16.30 – 17.30

Paikka

Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Matti Pentikäinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Jussi Hakala
Risto Helle
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen

jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
saapui klo 17.05, § 164 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Kainulaisen varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä

Marita Mankinen
Matti Miettinen
Pekka Niiranen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Taisto Toppinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Leena Kumpusalo
Elina Knuuttila
Hannu Koskelainen
Sanna Mertanen
Juha Hagman
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston vpj
läsnä
vs. kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä
vt. kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
poissa
henkilöstöpäällikkö
läsnä,
poistui klo 16.45, § 163 käsittelyn jälkeen

Kokoukseen velvoitetut

Mirja Niemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

vs. hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Matti Pentikäinen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi, piti
alkuhartauden ja avasi kokouksen. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, Erika Suomisen, muistoksi.
Veisattiin virrestä 631: 1, 6.

läsnä
läsnä
läsnä

159
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on
lähetetty sähköpostissa 25.8.2021.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.
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160
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

161
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA
NÄHTÄVILLÄOLO
Päätösesitys:

Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero
Wetzell ja Jussi Hakala. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Wetzell ja Jussi Hakala.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 31.8 – 16.9.2021 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00 välisenä
aikana.

162
POUKAMAN LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJÄ-SIIVOOJAN TYÖSUHTEISEN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN
Poukaman leirikeskuksen keittäjä-siivoojan työsuhteinen tehtävä on ollut
haettavana 15.6. - 30.6.2021 välisenä aikana. Hakuilmoitus on liitteenä.
Tehtävään tuli 4 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Kaikki tehtävää hakeneet täyttivät hakuilmoituksessa määritellyt kelpoisuusvaatimukset. Kolme hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastattelu toteutettiin 15.7.2021. Haastattelutyöryhmän lausunto on liitteenä. Lausunto
sisältää henkilöarviointia ja on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29-kohdan perusteella.
Haastattelutyöryhmä esittää haastattelutyöryhmän lausunnossa todetuin
perustein, että tehtävään valitaan Heli Myöhänen.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että
1) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Poukaman leirikeskuksen keittäjä-siivoojan työsuhteiseen tehtävään Heli Myöhäsen. Työsopimus allekirjoitetaan, kun yhteisen kirkkoneuvoston päätös on saanut lainvoiman ja henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Varalle valitaan Leena Lundström.
2) Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
3) Työntekijän lähiesimiehenä toimii Poukaman leirikeskuksen emäntä ja
esimiehenä leirikeskuksen hoitaja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: hakijayhteenveto
Liite 2: hakuilmoitus ja haastatteluryhmän lausunto

163
POUKAMAN LEIRIKESKUKSEN EMÄNNÄN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Poukaman leirikeskuksen emäntä on hakenut opintovapaalakiin (4 § ja 5 §)
perustuvaa opintovapaata ajalle 31.8.2021 – 31.5.2022. Hallintojohtaja on
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myöntänyt opintovapaan ko. ajalle. Emännän poissaolon ajalle hänelle tarvitaan sijainen. Leirikeskukset kuuluvat kiinteistötoimeen. Kiinteistöpäälliköllä
on oikeus ottaa sijainen määrärahojen puitteissa enintään 6 kk:n työsuhteeseen, joten yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen henkilövalinnasta.
Emännän sijaisuus oli haettavana 27.7. – 11.8.2021 KirkkoHR:ssä (kirkon
avoimet työpaikat), Oikotiellä ja Te-keskuksen sivuilla.
Määräaikaan mennessä tuli viisi hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa. Haastattelut toteutettiin 16.8.2021 ja
23.8.2021. Haastatteluryhmässä olivat mukana leirikeskusten hoitaja (emännän esimies), Poukaman emäntä ja henkilöstöpäällikkö. Haastatteluryhmän
lausunto on liitteenä. Lausunto sisältää henkilöarviointia ja on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29-kohdan perusteella.
Haastattelutyöryhmä esittää lausunnossa todetuin perustein, että tehtävään
valitaan Sari Paulus ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle Leena
Lundström.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että
1) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Poukaman leirikeskuksen emännän
työsuhteiseen sijaisuuteen Sari Pauluksen. Työsopimus allekirjoitetaan,
kun yhteisen kirkkoneuvoston päätös on saanut lainvoiman. Varalle valitaan Leena Lundström.
2) Työsuhteessa ei käytetä koeaikaa, koska valittavaksi esitetty henkilö on
vastaavassa tehtävässä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa. Samoin ei myöskään vaadita lääkärintodistuksen esittämistä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: hakuilmoitus
Liite 4: hakijayhteenveto
Liite 5: haastatteluryhmän lausunto
164
VEROTULOJEN JAKOPERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN TULEVILLE TALOUSARVIOVUOSILLE
Verotulojen jakoperusteita tarkasteltiin seurakuntayhtymässä 2010-luvulla
useampaan kertaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti muuttaa seurakuntien
toimintamäärärahojen jakoperusteita vuoden 2011 alusta lukien siten, että
määrärahat jaettaisiin seurakuntien kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Poikkeuksen tästä muodosti vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut Järvi-Kuopion seurakunta, jonka toimintamäärärahat voisivat olla 20
prosenttia suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Lähtötilanteessa
Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat olivat lähes 50 prosenttia
suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Tavoitteena ollut toimintamäärärahojen jakomalli piti saavuttaa vuonna 2015, mutta tämä ei toteutunut.
Vuonna 2016 asetettiin työryhmä valmistelemaan uudelleen jakoperusteiden määrittämistä. Työryhmä esitti mallia, jossa kaikki seurakunnat saisivat ensin 100.000 euron suuruisen perusosan. Alueellinen laajuus huomioitaisiin siten, että pinta-alaltaan suurimmat seurakunnat saisivat ns. pintaalalisää siten, että Järvi-Kuopio saisi 400.000 euroa ja Kallavesi 200.000
euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 23.12.2016, että vuoden 2018 talousarvion laadinnassa noudatettaisiin työryhmän esityksen mukaista jako-

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

9/2021
9/2021

4

mallia. Samaan päätökseen sisältyi myös päätös seurakuntien säästövelvoitteiden tarkistamisesta. Edelleen kirkkovaltuusto päätti, että toimintamäärärahojen jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistetaan tarvittaessa.
Vuoden 2020 talousarviokehyksestä päättäessään yhteinen kirkkoneuvosto päätti panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston 2016 tekemän
päätöksen ja ottaa käyttöön vahvistetun jakomallin 3 vuoden siirtymäajalla.
Vuosien 2018 ja 2019 talousarvion laadinnassa yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistamaa jakomallia ei ollut noudatettu. Vuosien 2020 ja 2021 talousarviokehyksessä em. jakomalli otettiin käyttöön siten, että sen edellyttämistä
muutoksista pantiin täytäntöön v. 2020 1/3 ja v. 2021 1/3.
Vuoden 2022 talousarviokehystä vahvistaessaan yhteinen kirkkoneuvosto
päätti, että em. jakomallin edellyttämää viimeistä 1/3 muutosta ei seurakuntien toimintamäärärahojen jakoperusteissa huomioida, vaan kehykseen
laskettu toimintakatteen 2,1 % lisäys lasketaan toimintayksiköille vuoden
2021 toimintakatteen päälle. Näin yhteisen kirkkovaltuuston vuonna 2016
tekemää päätöstä ei edelleenkään ole täysimääräisesti pantu täytäntöön.
Päätösvalta verotulojen jakoperusteiden määräämistä koskevassa asiassa
on yhteisellä kirkkovaltuustolla. Koska sen aiemmin tekemää päätöstä ei
ole pantu täytäntöön ja jakoperuste on yhteisen kirkkoneuvoston kesäkuussa tekemän arvion mukaan sellainen, että sen täysimääräinen toteuttaminen ei ole mahdollista, jakoperusteen vahvistaminen tulee saattaa yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Vahvistettavan jakoperusteen tulisi
olla sellainen, että se huomioi seurakuntien toimintaympäristöt ja toisaalta
toiminnan vaatimukset riittävässä määrin asettamatta eri seurakuntia taloudellisesti kohtuuttoman vaikeaan tilanteeseen. Eri seurakuntien haasteet ovat toimintaympäristöjen eriytymisestä johtuen erilaiset, ja on välttämätöntä löytää sellaiset tavat jakaa yhteisiä resursseja, että yhtymän tasolla näihin haasteisiin pystytään tasapuolisesti vastaamaan.
Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, jotka koskevat kirkollisverojen ja
muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken (Kirkkolaki 11 luku 2 §
30.12.2015/1602). Päätösvalta asiassa on yhteisellä kirkkovaltuustolla.
On siis tarpeen, että yhteisten tulojen jakoperusteet arvioidaan ja asia saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Vaihtoehtoina ovat v. 2016
päätetyn jakomallin jatkaminen ja sen viimeisen tasauserän toimeenpano
vuoden 2023 talousarviossa tai uuden jakomallin valmistelu ja siitä päättäminen. Kolmantena vaihtoehtona voisi olla, että yhteisten tulojen jako jatkossa toteutetaan YKN:n kesäkuussa 2021 vahvistaman kehyksen jakoosuuksien pohjalta lisäämällä tai vähentämällä kunkin paikallisseurakunnan toimintakatetta tuloslaskelman toimintakatteen vuosittain osoittamalla
prosenttimäärällä. Tällöin kuitenkaan jako ei varsinaisesti perustu mihinkään yksilöityyn ja perusteltuun jakomalliin.
Valmistelutyö ja päätös, mikäli jakomallia muutetaan, tulee tehdä siten,
että asiasta saadaan yhteisen kirkkovaltuuston päätös ennen kuin vuoden
2023 talousarvion valmisteluun ryhdytään.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto
1. asettaa työryhmän valmistelemaan kirkollisverojen ja muiden yhteisten
tulojen jakoperusteita seurakuntien kesken
2.a. määrää työryhmän jäseniksi kaksi keskuudestaan valitsemaansa yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä
2.b. pyytää kirkkoherroja valitsemaan työryhmään keskuudestaan kaksi
jäsentä
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2.c. määrää työryhmän muiksi jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, rekisterinjohtajan, hallintojohtajan ja pääkirjanpitäjän.
3. asettaa jakoperusteita koskevan selvityksen ja ehdotuksen valmistumisen määräajaksi 31.1.2022, johon mennessä ehdotus jakoperusteiksi on
toimitettava yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvoston jäsenistä työryhmän jäseniksi nimettiin Jussi Hakala
ja Risto Helle.

165
KIINTEISTÖSTRATEGIAN LAATIMINEN JA KIINTEISTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 23.2.2021 seurakunnille ja seurakuntayhtymille tarkoitetun kiinteistöstrategiamallin ja –ohjeen https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/kiinteistot/seurakuntien-kiinteistojen-hallinta/kiinteistostrategia). Materiaalin on tuottanut kirkkohallituksen
virastokollegion lokakuussa 2020 asettama työryhmä.
Kirkkohallituksen vahvistama kiinteistöstrategiamalli on käytettävissä pohjana seurakunnan ja seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiatyöskentelylle.
Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian hyväksyy ja vahvistaa yhteinen
kirkkovaltuusto. Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallissa suositellaan
strategian vahvistamista tai päivittämistä valtuustokausittain.
Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiaa koskevassa ohjeistuksessa laadinnan
lähtökohtina todetaan mm. seuraavia seikkoja:
- Seurakunnan kiinteistövisiossa ja -strategiassa keskeistä on seurakunnan kokonaisedun toteutuminen.
- Kiinteistöstrategian laadinnassa tulee huomioida tiedottamisen merkitys
ja se, että kiinteistöstrategiasta tiedottaminen aloitetaan jo hyvissä ajoin
selvitysvaiheessa.
- Strategiaprosessi pysyy avoimena ja läpinäkyvänä koko kiinteistöstrategian laadinnan ajan.
- Strategia perustuu mm. seuraavan 10 –vuotisjakson väestö- ja verotuloennusteisiin sekä lähtötilanteen (rakennusten lukumäärä, käyttöasteet,
talous, korjausvelka) riittävän perusteelliseen selvitykseen.
- Strategiset tavoitteet on asetettu ja toimenpiteet sekä vastuut niiden saavuttamiseksi määritelty.
Kiinteistöstrategiamallin mukaisessa rakenteessa käydään läpi koko seurakunnan rakennus- ja toimitilakanta. Se luokitellaan kiinteistöjen ja tilojen
omistukselle, käytölle ja kehittämiselle perustuvien strategisten tavoitteiden pohjalta säilytettäviin, kehitettäviin, luovuttaviin ja toistaiseksi säilytettäviin kiinteistöihin. Näin laadittu salkutus ohjaa sitovana seurakunnan tai
seurakuntayhtymän päätöksentekoa koskien niin investointeja kuin rakennus- ja toimitilakannan sopeuttamistakin.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi 9.11.2020, 177 §, liitteenä
olevat maaseutu- ja kaupunkialueiden kiinteistöstrategia- nimiset asiakirjat.
Edelleen yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.6.2020, 97 §, että 1) Rytkyn
leirikeskus toimii yksisarjaisena leirikeskuksena vuoteen 2025 ja siellä tehdään vain välttämättömät vuosikorjaukset, 2) Hirvijärven leirikeskus muutetaan yksisarjaiseksi purkamalla majoitusmökit syksyllä 2021, minkä jälkeen Hirvijärven leirikeskus toimii yksisarjaisena ja siellä tehdään vain välttämättömät vuosikorjaukset ja 3) vuonna 2023 asetetaan työryhmä valmistelemaan leirikeskustoiminnan mahdollista keskittämistä Rytkylle ja Hirvi-
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järven leirikeskuksen myyntiä. Samassa kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto päätti Poukaman leirikeskuksen osalta (98 §), että 1) Poukaman leirikeskusta ei kehitetä leiritoiminnan tarpeisiin ja erillisen majoitusrakennuksen peruskorjauksesta luovutaan ja 2) Poukamaa kehitetään päivä- ja iltatoimintaan ja luontokohteeksi.
Yhteinen kirkkovaltuusto ei ole käsitellyt em. asiakirjoja tai periaatteita.
Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä koko seurakuntayhtymän kiinteistö-,
asuin- ja liikehuoneisto- ja toimitilakannan kattava kiinteistöstrategia on
välttämätön osa Kuopion seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnan ja talouden pitkän tähtäimen kokonaissuunnittelua. Laaditut yhteisen
kirkkoneuvoston käsittelemät strategiapohjat ovat lähtökohta kokonaisstrategian laatimiselle. Strategia on perusteltua tehdä noudattaen pääosin
kirkkohallituksen hyväksymää rakennetta ja mallia.
Kokonaisstrategian laatimiseksi yhteisen kirkkoneuvoston tulee asettaa
kiinteistöstrategiatyöryhmä, joka ohjaa strategiatyöskentelyä. Käytännön
strategian kokoamisesta vastaa kiinteistöpalvelut yhdessä hallintopalveluiden kanssa. Kiinteistöstrategiatyöryhmässä on tarpeen olla sekä paikallisseurakuntien, yhteisten seurakunnallisten palveluiden, kiinteistöpalveluiden että luottamushenkilöiden edustus.
Asian valmistelusta ovat vastanneet vs. hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto
1. asettaa työryhmän valmistelemaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
koko kiinteistö-, asuin- ja liikehuoneisto- ja toimitilakannan käsittävää kiinteistöstrategiaa
2.a. asettaa työryhmään luottamushenkilöjäsenet
2.b. pyytää kirkkoherroja valitsemaan työryhmään keskuudestaan kaksi
jäsentä
2.c. määrää työryhmän muiksi jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, kiinteistöpäällikön, hallintojohtajan, nuorisosihteerin ja teknisen
isännöitsijän.
3) pyytää kiinteistöpalveluita asettamaan työryhmälle sihteerin.
4) asettaa työryhmän työskentelylle määräajaksi 30.4.2022, jolloin työryhmän lopullinen esitys kiinteistöstrategiaksi tulee toimittaa luottamuselinkäsittelyyn
5) pyytää työryhmää tekemään yhteiselle kirkkoneuvostolle väliraportin
työskentelystään viimeistään 31.1.2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Työryhmän luottamushenkilöjäseniksi nimettiin Erkki Oinonen, Taisto Toppinen ja Eero Wetzell.

Liite 6: maaseutualueiden kiinteistöstrategia
Liite 7: kaupunkialueiden kiinteistöstrategia
166
JÄSENEN KUTSUMINEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON
ERIKA SUOMISEN TILALLE
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen on kuollut
2.7.2021.

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

9/2021
9/2021

7

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.

167
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.1.2021/§ 4 valinnut puheenjohtajakseen vuosille 2021 – 2022 yrittäjä Erika Suomisen. 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.”
Päätösesitys:

Hallintojohtaja

esittää

yhteiselle

kirkkovaltuustolle

esitettäväksi,

- että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

168
ERON MYÖNTÄMINEN VEERA WILLMANILLE YHTEISEN
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ
Veera Willman, joka on Kallaveden seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, pyytää kirjeessään 4.8.2021, että hänelle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
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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.
Veera Willman on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdokaslistalta ’Tulkaa kaikki Kallavesi. Ehdokaslistan seuraava varajäsen on Janne Mertanen.
Päätösesitys:

Vs. 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.

169
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-Kuopion 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.
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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.
Kirkkoneuvoston käsittely
Päätösesitys:

Vs. 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:

Muita asioita ei ollut.

171
ILMOITUSASIAT
Kokouksessa ovat nähtävillä hallintojohtajan päätökset 15 - 24/2021,
johtavan oppilaitospastorin päätös 1/2021, kiinteistöpäällikön päätös
9/2021, puistopäällikön päätökset 11 - 12/2021 ja rekisterinjohtajan
päätökset 7 - 9/2021.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että
- yhteinen kirkkoneuvosto katsoo ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

172
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Päätös:

Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 8: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
173
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Pentikäinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
Kuopiossa, 30. päivänä elokuuta 2021

Eero Wetzell

Jussi Hakala

