KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2017
1/2017

Aika

Ma 6.2.2017 klo 16.30 – 18.20

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Markku Hyvärinen
Heikki Juutinen
Eero Koivisto
Leena Kumpusalo
Erkki Pesonen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Kari Rytkönen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
Wetzellin varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Pesosen varahenkilö
jäsen
jäsen
Niirasen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

1

läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
poissa
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä, poistui
klo 17.55, § 29 käsittelyn jälkeen
kirkkoherra
poissa
kirkkoherra
läsnä, poistui
klo 17.32, § 28 käsittelyn aikana
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 275.

Matti Jantunen
Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen

läsnä
läsnä
läsnä

1
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 on postitettu hallintovirastosta 1.2.2017.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Upi Heinonen ja Heikki Juutinen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Heikki Juutinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 8.2 – 24.2.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

3
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4
KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN OTTAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää
yhteisen kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla
seurakuntayhtymän tai sen seurakunnan viranhaltija.
Päättyneellä toimikaudella sihteerinä on toiminut hallintosihteeri
Aarne Blom.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto ottaa itselleen sihteerin.

Kirkkoneuvoston sihteeriksi valittiin yksimielisesti, ilman umpilipuin suoritettua äänestystä, hallintosihteeri Aarne Blom.

5
KOKOONTUMISAJOISTA JA – PAIKASTA
SEKÄ KOKOONKUTSUMISTAVOISTA PÄÄTTÄMINEN
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää itse kokoontumisajoista ja paikasta sekä koollekutsumistavasta eikä asiaa ole
määritelty enää ohjesäännössä. Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus kevätkauden 2017 kokoontumisaikatauluksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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että kirkkoneuvosto päättää kokoontumisajoista ja –paikasta sekä
kokoonkutsumistavoista.

Kevätkauden 2017 kokoontumisajat päätettiin liitteen 1 mukaisina. Kokoontumispaikaksi päätettiin keskusseurakuntatalon koulutussali.
Kokoonkutsumistavaksi sovittiin seuraavan käytännön mukainen menettely: Esityslista liitteineen postitetaan jäsenille kokousta edeltävän viikon
keskiviikkona. Esityslista toimii kokouskutsuna. Esityslistassa on lueteltu
kokouksessa käsiteltävät asiat ja niihin liittyvät päätösehdotukset.

6
ESTEESTÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 3 §:n mukaan jos kirkkoneuvoston jäsen on
tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen kutsuttava varajäsenensä kokoukseen.
Aikaisemmin on noudatettu käytäntöä, että jos kirkkoneuvoston varsinainen jäsen tietää etukäteen olevansa estynyt saapumasta kokoukseen,
ilmoittaa hän asiasta hallintovirastoon, jolloin esityslista ja kokouskutsu
postitetaan varsinaisen jäsenen lisäksi suoraan varajäsenelle. Kiireellisissä tilanteissa varsinainen jäsen ilmoittaa asiasta varajäsenelleen suoraan
ja esityslista toimitetaan jäsenelle viimeistään kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto päättää tavasta ilmoittaa esteestä.

Päätettiin, että kirkkoneuvoston varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä etukäteen hallintovirastoon, jolloin esityslista ja liitteet postitetaan varsinaisen jäsenen lisäksi suoraan varajäsenelle. Kiireellisissä tilanteissa varsinainen jäsen ilmoittaa asiasta suoraan varajäsenelleen, ja esityslista ja
liitteet toimitetaan varajäsenelle viimeistään kokouksessa.

7
EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN
Voimassa olevien yhteisten työmuotojen johtokuntien johtosääntöjen mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla on oikeus olla läsnä ja
käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa.
Päättyneellä toimikaudella kirkkoneuvoston edustajina yhteisten työalojen
johtokunnissa ovat olleet seuraavat henkilöt:
o
o
o

yhteisen palvelutyön johtokunta: Tuula Pesonen
yhteisen kasvatustyön johtokunta: Taina Tammekann
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta: Hannu Tervonen

Koska Upi Heinonen on henkilöstöasian johtokunnan jäsen, ei henkilöstöasiain johtokuntaan nimetty yhteisen kirkkoneuvoston edustajaa erikseen
Hallintojohtaja ehdottaa,
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että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee edustajansa yhteisten työalojen
johtokuntiin.

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajiksi yhteisiin johtokuntiin valittiin seuraavat henkilöt yksimielisesti, ilman umpilipuin suoritettua äänestystä:
-

kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta: Hannu Tervonen
yhteisen kasvatustyön johtokunta: Taina Tammekann
yhteisen palvelutyön johtokunta: Leena Kumpusalo

Koska Upi Heinonen on henkilöstöasian johtokunnan jäsen, ei henkilöstöasiain johtokuntaan nimetty yhteisen kirkkoneuvoston edustajaa erikseen.
8
KIRKKONEUVOSTON TOIMITUSKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 7 §:n mukaan toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei ohje- ja johtosäännössä
ole määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai
sihteeri taikka muu ohje- ja johtosäännössä määrätty henkilö.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat allekirjoittaneet puheenjohtaja ja sihteeri.
Kirkkoneuvoston pöytäkirjanotteen ovat oikeaksi todistaneet puheenjohtaja, sihteeri, hallintojohtaja tai henkilöstöpäällikkö.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto päättää kirkkoneuvoston ja muiden toimituskirjojen allekirjoittajat.

Päätettiin, että kirkkoneuvoston pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa sihteeri. Kirkkoneuvoston pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi
puheenjohtaja, sihteeri, hallintojohtaja tai henkilöstöpäällikkö.

9
SEURAKUNTAYHTYMÄN NIMENKIRJOITUSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Kirkkolain 7 luvun 7 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.Seurakuntayhtymässä nimenkirjoitusoikeus on perinteisesti ollut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla yhdessä hallintojohtajan tai henkilöstöpäällikön kanssa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto päättää nimenkirjoitusoikeudesta.

Päätettiin, että seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leinolla tai varapuheenjohtaja Pekka
Niirasella yhdessä hallintojohtaja Timo Korhosen tai henkilöstöpäällikkö
Arja Keräsen kanssa.
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10
ASIAMIEHEN VALINTA
Yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt asiamiehen kaikkiin tuomioistuimissa ja viranomaisissa käsiteltäviin asioihin ja riitoihin, jotka koskevat
seurakuntayhtymää.
Asiamiehenä on toiminut hallintojohtaja Timo Korhonen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto valitsee asiamiehen.

Asiamieheksi valittiin hallintojohtaja Timo Korhonen.

11
ARVOPOSTIN VASTAANOTTAJIEN NIMEÄMINEN
Seurakuntayhtymälle osoitetun arvopostin ja kirjattujen kirjelähetysten
vastaanottamisessa on noudatettu menettelyä, jossa vastaanottokuittauksen on antanut hallintojohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai muu kirkkoneuvoston valtuuttama henkilö. Keskusrekisterille tulleen postin kuittaa keskusrekisterinjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
Arvopostin vastaanottajina ovat toimineet hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö ja hallintosihteeri. Keskusrekisterille tulevan postin on kuitannut vastaanotetuksi rekisterinjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto nimeää arvopostin vastaanottajat.

Arvopostin vastaanottajaksi nimettiin hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö ja
hallintosihteeri. Keskusrekisterille tulevan arvopostin kuittaa vastaanotetuksi rekisterinjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

12
RAHATILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN
Taloussäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista.
Rahatilien käyttäjinä ovat toimineet hallintojohtaja Timo Korhonen ja hänen estyneenä ollessa henkilöstöpäällikkö Arja Keränen sekä heidän molempien ollessa estyneinä maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen tai
toimistosihteeri Tuulikki Kuhlman. Samalla on paikallaan kumota vanhat
voimassa olevat käyttöoikeudet.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että voimassa olevat käyttöoikeudet kumotaan,
2. että kirkkoneuvosto nimeää rahatilien käyttäjät ja
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Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän omistamien rahatilien käyttäjiksi nimettiin hallintojohtaja Timo Korhonen ja hänen estyneenä ollessaan henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, sekä heidän molempien ollessa estyneinä
maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen tai toimistosihteeri Tuulikki Kuhlman ja että voimassa olevat käyttöoikeudet kumotaan.

13
MAKSUMÄÄRÄYSTEN ANTAJIEN NIMEÄMINEN
Seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan maksumääräyksen
antaa hallintojohtaja tai muu kirkkoneuvoston valtuuttama henkilö.
Maksumääräyksen antajina ovat toimineet hallintojohtaja Timo Korhonen
ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.
Seurakuntayhtymä on siirtynyt kirkon palvelukeskuksen KIPA:n asiakkaaksi vuoden 2015 alussa. Maksumääräykset annetaan sähköisesti.
Tästä syystä on hyvä, että maksumääräysten antajia on nykyistä enemmän. Hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikön lisäksi maksumääräyksen antajina voisivat olla toimistosihteeri Tuulikki Kuhlman ja maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että kirkkoneuvosto nimeää maksumääräyksen antajat.
Kirkkoneuvosto:

Maksumääräysten antajiksi nimettiin hallintojohtaja Timo Korhonen ja
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, sekä heidän molempien ollessa estyneinä maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen tai hallintosihteeri Tuulikki
Kuhlman.

14
TULOJEN VASTAANOTTAJIEN NIMEÄMINEN
Seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan maksun seurakuntayhtymälle kuittaa ja hyväksyy vastaanotetuksi hallintojohtaja tai kirkkoneuvoston valtuuttama muu henkilö.
Tulojen vastaanottajina ovat toimineet hallintojohtaja Timo Korhonen ja
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että kirkkoneuvosto nimeää tulojen vastaanottajat.
Kirkkoneuvosto:

Tulojen vastaanottajiksi nimettiin hallintojohtaja Timo Korhonen ja
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.

15
KIRKKONEUVOSTON KÄYTTÖVAROJEN KÄYTTÖOIKEUS
Vuosittain on talousarviossa varattu kirkkoherroille, hallintojohtajalle ja
keskusrekisterinjohtajalle käyttövarat. Käyttövarat on tarkoitus käyttää lähinnä vieraanvaraisuuden osoittamiseen seurakuntien ja seurakuntayhtymän vieraille. Edellä mainitut määrärahat ovat kuitenkin niin pienet (168
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– 252 euroa), että niillä ei ole mahdollista hoitaa suurempien ryhmien
osalta esim. ruokatarjoilua. Seurakuntayhtymässä käy vuoden aikana kuitenkin vieraita, joiden osalta tarjoilu joudutaan hoitamaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on ollut
valtuudet käyttää yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroja 1.000 euroon
kerralla vieraanvaraisuuden osoittamiseen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto päättää kirkkoneuvoston käyttövarojen käyttöoikeudesta.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintojohtajalle annettiin kirkkoneuvoston käyttövarojen käyttöoikeus 1.000 euroon saakka kerralla vieraanvaraisuuden osoittamiseksi. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvostoa
informoidaan tämän määrärahan käytöstä.

16
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN VALINTA
.
Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen kirkkojärjestyksen muutoksen jälkeen vain auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa
seurakuntien tilintarkastusta. Ennen em. lainmuutosta yhteinen kirkkovaltuusto valitsi toimikaudekseen myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Lainmuutoksen jälkeen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus katsotaan osaksi sisäistä valvontaa, jonka järjestäminen on yhteisen
kirkkoneuvoston tehtävä. Yhteinen kirkkoneuvosto on tämän jälkeen valinnut toimikaudekseen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Toimikaudella 2015 – 2016 kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina ovat
toimineet rakennusinsinööri Timo Auvinen ja metsätalouspäällikkö, MMT
Tenho Hynönen. Molemmat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä
edelleen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudeksi 2017
– 2018 valitaan rakennusinsinööri Timo Auvinen ja metsätalouspäällikkö, MMT Tenho Hynönen.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAAN SIJOITETUN NUORISOTYÖNOHJAAJAN
VIRAN TÄYTTÄMINEN
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on 19.4.2016 myöntänyt
nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissaselle eron nuorisotyönohjaajan virasta
1.2.2017 alkaen, eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 13.6.2016 oikeuttanut Tuomiokirkkoseurakunnan täyttämään avoimeksi tulevan nuorisotyönohjaajan viran.
Seurakuntaneuvosto on päättänyt 11.10.2016 siirtää nuorisotyönohjaaja
Jarkko Voutilaisen seurakuntayhtymän yhteisestä nuorisotyönohjaajan vi-
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rasta, tähän Pirjo Rissasen eläkkeelle jäämisen jälkeen avoimeksi tulevaan virkaan, joka on Tuomiokirkkoseurakunnan oma virka, 1.2.2017 lähtien. Avoimeksi tuli 1.2.2017 lähtien seurakuntayhtymän yhteinen nuorisotyönohjaajan virka, jonka sijoituspaikkana on tuomiokirkkoseurakunta.
Seurakuntaneuvosto on julistanut viran haettavaksi kokouksessaan
8.11.2016. Hakuaika päättyi 30.11.2016. Hakuilmoituksen mukaan ”Viran painopiste on varhaisnuorisotyössä, mutta toimenkuvaan kuuluu
myös osallistuminen rippikoulu-, nuoriso- ja perhetyöhön. Viranhaltija
toimii osana kasvatustyön tiimiä, johon kuuluvat toinen nuorisotyöntekijä,
lastenohjaaja ja kaksi kasvatustyöhön osallistuvaa pappia.
Koska virka on seurakuntayhtymän virka, valinnan tekee yhteinen kirkkoneuvosto.
Kokouksessaan 11.10.2016 seurakuntaneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan seurakuntaneuvoston lausuntoa virkaan valittavasta.
Työryhmän valittiin puheenjohtajaksi tuomiorovasti Ilpo Rannankari ja jäseniksi henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, nuorisopastori Satu Karjalainen
ja seurakuntaneuvoston edustajaksi Merja Leppälä.
Hakuajan päättymiseen mennessä tuli 27 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 2.
Työryhmä piti kokouksen 1.12.2016. Siinä todettiin, että 27 hakijasta kelpoisuusehdot täytti 11 hakijaa. Näistä haastatteluryhmä päätti kutsua
asiakirjoista ilmenevän kokemuksen, koulutuksen ja vapaamuotoisen hakemuksen perusteella kuusi hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin Anton Berg,
Arja Glad, Elina Hakkarainen, Matleena Mäki-Kahma, Meiju Saastamoinen ja Jenni Venejärvi.
Haastattelu pidettiin 7.12.2016. Haastattelussa pyrittiin selvittämään hakijoiden motivaatiota, heidän tuntemustaan seurakunnasta ja sen kasvatustyön haasteista, heidän työnäkyään, yhteistyötaitojaan ja käsitystä itsestään.
Työryhmän yksimielinen käsitys on se, että ottaen huomioon avoinna
olevan viran tarpeet, asiakirjoista ilmenevän koulutuksen ja kokemuksen
sekä haastattelussa saadun kokonaiskuvan, nuorisotyönohjaaja Elina
Hakkarainen on hakijoista sopivin avoinna olevan viran hoitajaksi.
Elina Hakkaraisella on riittävä ja monipuolinen kokemus seurakunnan
nuorisotyöstä, jota tukee hänen järjestötoiminnassa saamansa työkokemus lasten ja nuorten parissa.
Haastattelutyöryhmän saaman vaikutelman mukaan hän on erittäin motivoitunut työskentelemään varhaisnuorten kanssa. Hänellä on valmiudet
kehittää seurakunnan kasvatustyötä yhdessä muiden työalojen ja yhteistyötahojen kanssa, hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja omaa hyvät
tiimityön taidot.
Hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran täytössä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Lisäksi virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisterilain 6 §:n
2.momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
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Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 10.1.2017
ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että avoinna olevaan seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan nuorisotyönohjaaja
Elina Hakkarainen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitettuun nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan nuorisotyönohjaaja Elina Hakkarainen,
2. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja
3. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja lasten ja nuorten kanssa
työskenteleviltä vaadittavan rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

18
ERON MYÖNTÄMINEN JOUKO RAUTIAISELLE HIRVIJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN ISÄNNÄN
VIRASTA JA ISÄNNÄN PALVELUSSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Jouko Rautiainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan
liitteenä 3 kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Hirvijärven leirikeskuksen
isännän virasta 1.3.2017 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Leirikeskuksen isännän palvelussuhde on perusteltua täyttää Hirvijärven
leirikeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Hirvijärven syrjäinen sijainti edellyttää, että siellä on asiansa osaava isäntä. Isännän tehtäviin voidaan sisällyttää paitsi yleistä kiinteistönhoitotyötä myös pikkukorjausten tekemistä. Työntekijältä pitää edellyttää myös kohtuullisia tietohallintoon liittyviä
taitoja ja valmiutta tarvittaessa työskennellä myös Karttulassa.
Isännän virka voidaan seurakuntayhtymässä noudatetun yleisen käytännön mukaan muuttaa työsuhteeksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Jouko Rautiaiselle myönnetään ero Hirvijärven leirikeskuksen
isännän virasta 1.3.2017 lukien ja
2. että isännän palvelusuhde täytetään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

19
HIRVIJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN ISÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Jouko Rautiainen jää eläkkeelle Hirvijärven leirikeskuksen isännän virasta 1.3.2017. Hirvijärven leirikeskuksen palvelutason ja toiminnan turvaaminen edellyttää palvelussuhteen täyttämistä.
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Viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa isännän työsuhteeksi ja lakkauttaa
isännän virka.
Kirkkolain mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää
yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Hirvijärven leirikeskuksen isännän vaativuusryhmän 402 virka
lakkautetaan 1.3.2017 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20
OSALLISTUMINEN KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TOIMINNAN KUSTANNUKSIIN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDIASÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON VUOSIKSI 2017 – 2019
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 14.12.2004, että Kuopion seurakuntayhtymä osallistuu yhdessä kirkkohallituksen ja 23 muun seurakunnan kanssa Kirkon mediasäätiön perustamiseen. Samalla kirkkovaltuusto hyväksyi
säätiön säädekirjan ja säätiön säännöt. Kirkkovaltuusto päätti myös maksaa säätiön perustamismaksuna 2.000 euroa ja sitoutui osallistumaan
mediasäätiön toimintakuluihin vuosina 2005 – 2007. Seurakuntayhtymän
taloudellinen tuki mediasäätiölle on ollut em. ajanjaksolla 0,17 euroa/seurakunnan jäsen/vuosi eli n. 13.000 euroa/vuosi. Kirkkovaltuusto
nimesi Kuopion seurakuntayhtymän edustajaksi mediasäätiön valtuuskuntaan toimittaja, teologian tohtori Pekka Niirasen ja hänen varajäsenenään viestintäpäällikkö Lahja Pyykönen. Vastaavan päätöksen yhteinen
kirkkovaltuusto teki vuosien 2008 – 2010 osalta 5.6.2007, vuosien 2011 –
2013 osalta 1.6.2010 ja vuosien 2014 – 2016 osalta 26.8.2013.
Kirkon mediasäätiö on kääntynyt perustajajäsentensä puoleen esityslistan liitteenä 4 olevalla kirjeellä. Säätiö toteaa, että Suomen ev.lut. kirkko
ja sen seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat säätiön myötä saaneet arvostetun roolin erilaisten ohjelmahankkeiden rahoittajana Suomessa. Erityisesti kuvallisen viestinnän nopeasti muuttuvassa kentässä seurakuntien ja seurakuntayhtymien yhteistyötä säätiön kautta on pidetty merkittävänä.
Mediasäätiön tunnettuus eri tv-kanavien, tuotantoyhtiöiden, ohjelmantekijöiden ja muiden rahoituskanavien keskuudessa on vankka. Vuosina
2006 – 2015 säätiöltä on hakenut tukea yli 500 eri tuotantoyhtiötä tai ohjelmantekijää, mukana kaikki keskeisimmät suomalaiset alan toimijat. Hakemuksia säätiölle on tullut yli 1 168 ja tukea tänä aikana on kaiken kaikkiaan myönnetty yhteensä 262 eri ohjelmahankkeelle 3,32 miljoonaa euroa. Hankkeista ainoastaan kaksitoista on peruuntunut, mutta niidenkään
osalta säätiö ei ole kärsinyt taloudellisia menetyksiä. Pääosa toteutuneista hankkeista on ollut erilaisia tv-dokumenttiohjelmia. Televisiossa on tähän mennessä esitetty jo 64 eri ohjelmaa. Katsojia näillä ohjelmilla on ollut parhaimmillaan yli 800 000. Teatterilevityksessä on ollut seitsemän
pitkää elokuvaa ja dokumenttia. Lisäksi säätiön tuella on valmistunut
useita radio-ohjelmia sekä nuorille että lapsille suunnattuja verkkosivustoja, yksi uskonnollisia ohjelmia käsittelevä väitöskirja sekä osallistuttu viisi-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2017
1/2017

11

vuotiseen Tampereen yliopiston mediakasvatuksen lahjoitusprofessuuriprojektiin ja sen ohjausryhmään yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.
Säätiön tukemissa ohjelmissa on käsitelty mm. nuorten syrjäytymistä,
kirkon lähetystyötä, Raamatun käyttöä, lasten ja perheiden tilanteita eri
näkökulmista ja kristillistä taidetta. Ohjelmia on palkittu festivaaleilla niin
kotimaassa kuin ulkomailla, kaksi elokuvaa on saanut Jussi-patsaita ja
kaksi säätiön tukemaan Klaus Härön ohjaamaa elokuvaa on ollut myös
Oskar-ehdokkaana, toinen myös Golden-Globe kilpailussa. ehdokkaana.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että suuri osa tuetuista hankkeista ei
olisi valmistunut ilman kirkon tukea. Merkittävää on myös ollut, että ohjelmantekijät ovat säätiön toiminnan kautta uskaltaneet tarttua entistä laajemmin uskontoa ja elämänkatsomusta käsitteleviin teemoihin, mitä varten säätiö aikanaan perustettiin. Tämä seurakuntien ja kirkon uudenlainen yhteistyömalli ja rooli ohjelmien lisäämiseksi on saanut huomiota
myös koko Euroopan tasolla ja Ruotsin ja Tanskan kirkot ovat olleet kiinnostuneita toimintamallin soveltamisesta.
Säätiö pyytää, että Kuopion seurakuntayhtymä jatkaisi yhtenä perustajajäsenenä Kirkon mediasäätiön tukemista myös seuraavalla kolmivuotiskaudella 2017 – 2019 ja valitsisi jäsenen ja sekä hänelle varahenkilön
Kirkon mediasäätiön valtuuskuntaan kaudelle 2017 – 2019.
Uuden säätiölain voimaan astumisen myöstä Kirkon mediasäätiön valtuuskunta on 16.5.2016 päättänyt muuttaa valtuuskunnan vuoden 2017
alista lukien uuden lain mukaiseksi hallintoneuvostoksi.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntayhtymän on perusteltua
jatkaa Kirkon mediasäätiön perustajajäsenenä myös kaudella 2017 –
2019. Käytännössä tämä merkitsee varautumista säätiön toiminnan rahoitukseen entisin ehdoin ja edustajan ja varajäsenen nimeämistä säätiön valtuuskuntaan. Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä on laskenut vuoden 2016 lopussa 90 406:een, mikä tarkoittaa sitä, että seurakuntayhtymän rahoitusosuus on n. 15.400 euroa/vuosi.
Seurakuntayhtymän edustajaksi hallintoneuvostoon voitaisiin edelleen
nimetä toimittaja, teologian tohtori Pekka Niiranen ja hänen varahenkilökseen viestintäpäällikkö Minna Siikaniva. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Kuopion seurakuntayhtymä osallistuu Kirkon mediasäätiön toiminnan tukemiseen taloudellisesti toimikaudella 2017 – 2019 ja
2. että seurakuntayhtymän edustajaksi mediasäätiön hallintoneuvostoon
nimetään toimittaja, teologian tohtori Pekka Niiranen ja hänen varahenkilökseen viestintäpäällikkö Minna Siikaniva.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTTAMISOHJEEN HYVÄKSYMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 13.12.2016 seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018
– 2019. Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto päätti talousarvion sitovuustasosta.
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi antaa lisäksi erillisen talousarvion toteuttamisohjeen eri toimintayksiköille. Toteuttamisohjeessa on annettu yksityiskohtaisempia ohjeita talousarvion toteuttamisesta kuin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksessä. Lisäksi toteuttamisohjeeseen sisältyy ostolaskujen tarkastajien ja hyväksyjien ja heidän varahenkilöidensä päivitys.
Ehdotus vuoden 2017 talousarvion toteuttamisohjeeksi ja ostolaskujen
tarkistajiksi ja hyväksyjiksi on esityslistan liitteenä 5.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2017 talousarvion toteuttamisohje ja ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät hyväksytään liitteen 5 mukaisesti.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22
TOIMISTOSIHTEERIN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN HALLINTOVIRASTOSSA
Seurakuntayhtymän puhelinvaihteen hoitaja toimistosihteeri Mirja Poutiainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.5.2017 lukien. Toimistosihteerin palvelussuhde on työsuhde.
Puhelinvaihteen hoito on seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan
kannalta tärkeä tehtävä. Vaihteenhoitajalle on puhelinvaihteen hoidon lisäksi kuulunut kopiointiin ja monistukseen liittyviä tehtäviä sekä mm.
henkilökunnan puhelinliittymien avaaminen. Vaihteenhoitajalla on erittäin
tärkeä tehtävä asiakaspalvelussa ja monenlaisen tiedon koordinoijana ja
jakajana, mikä helpottaa ja tukee muun henkilöstön työtä
Vaihteenhoidosta vastaavan toimistosihteerin työsuhde on välttämätöntä
täyttää, mikäli nykyinen palvelutaso seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa halutaan säilyttää. Mirja Poutiainen jää virallisesti eläkkeelle
1.5.2017 mutta käytännössä hän jää pois töistä 15.2.2017 lukien.
Toimistosihteerin työsuhde voitaisiin täyttää sitä haettavaksi julistamatta.
Hallintovirastossa työskentelee tällä hetkellä määräaikaisessa työsuhteessa Tiina Kähkönen. Hän on ollut hallintovirastossa määräaikaisilla
työsopimuksilla useammassa eri jaksossa yhteensä 3 vuotta 6 kuukautta.
Tiina Kähkönen on toiminut vaihteenhoitajan tuuraajana ja sen lisäksi hoitanut sekä talous- että palkkahallinnon tehtäviä. Tiina Kähkönen on hyvin
perehtynyt vaihteenhoidon ja myös moniin talous- ja palkkahallinnon tehtäviin.
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Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että toimistosihteerin työsuhde täytetään haettavaksi julistamatta,
2. että toimistosihteerin
15.2.2017 lukien ja

työsuhteeseen

valitaan

Tiina

Kähkönen

3. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut työnantajalle
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

23
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS N:o 4014111, TONTILLE 297-42-16-18
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä Vehmersalmella Lossirannantielle, jotka kohdistuvat tilaan 297–42–16–18. Kohteeseen on suunnitteilla uutta 20 kV maakaapelia 5 metriä Lossinrannantien
varteen ja puistomuuntamo tontin kulmalle. Uuden kaapelin sijoittamisesta
ja puistomuuntamon sijoittamisesta maksetaan maanomistajalle johtoaluesopimuksen mukainen korvaus.
Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle ja puistomuuntamon rakentamiselle. Sähkölinjan vaatima alue ko. tilan
osuudella on 5 m pitkä ja leveys 3 m ja puistomuuntamon vaatima ala on
49 m2. Lupaa uusittavalle johtoalueelle ja puistomuuntamolle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 6 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja suorittaa maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy seuraavasti:
- maakaapeli pelto 5 m x 0,90 €/m = 4,50 €
- puistomuuntamo tms. 49 m2 x 10,00 €/m2 = 490,00 €
Yhteensä kertakorvaus on 494,50 €.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli
kymmeneksi vuodeksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on
alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 16.12.2016. Johtokunta päätti esittää sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus 297–42–16–18 tilalle liitteen 6 mukaisesti,
2. että kertakorvauksena peritään 494,50 euroa ja
3. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS N:o 4013665 ALA-KOPOLAN
Rno 297-469-4-50 TILALLE JA TONTILLE 297-42-16-18
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä Vehmersalmella Katteluksentiellä, jotka kohdistuvat Ala-Kopolan tilaan 297–469–4
–50 ja tonttiin 297-42-16-18. Kuviolla 1 on kohteeseen suunnitteilla 20 kV
maakaapelia 25 m ja puistomuuntamo. Kuviolla 2 on tarkoitus kaivaa 20 kV
maakaapelia 45 m nykyisen ilmajohdon alle. Kuviolla 3 on tarkoitus kaivaa
0,4 kV maakaapelia 90 m rajan tuntumaan ja siitä pylväsmuuntamolle. Pylväsmuuntamo purkautuu pois ja sen paikalle jää jakokaappi.
Reitiltä on poistettava puustoa kolmen metrin leveydeltä, puunpoiston kustannuksista vastaa Savon Voima Verkko Oy. Poistettavasta puustosta ja
uuden kaapelin sijoittamisesta maksetaan maanomistajalle johtoaluesopimuksen mukainen korvaus.
Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi
aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 7 on
lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja suorittaa
maanomistajalle maakaapelilinjan ja puistomuuntamon alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy seuraavasti:
- Ala-Kopolan tila kuviolla 1 maakaapeli metsä 25 m x 0,20
€/m = 5,00 €
- Ala-Kopolan tila kuviolla 1 puistomuuntamo 7x7 ja puusto =
279,85 €
- Ala-Kopolan tila kuviolla 2 maakaapeli metsä 45 m x 0,20 €
= 9,00 €
- Tilan 297-42-16-18 kuviolla 3 maakaapeli pelto 90 m x 0,90
€/m = 81,00 €
Yhteensä kertakorvaus on 374,85 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli
kymmeneksi vuodeksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on
alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 16.12.2016. Johtokunta päätti esittää sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus Ala-Kopolan 297–469–4–50 tilalle ja tontille
297-42-16-18 liitteen 7 mukaisesti ja
2. että kertakorvauksena peritään 374,85 euroa ja
3. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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JUANKOSKEN ALUESEURAKUNNAN
SEURAKUNTAMESTARIN TYÖSUHTEEN PURKAMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 12.12.2016 valita Juankosken alueseurakuntaan sijoitettuun seurakuntamestarin virkaan Johanna Hämäläisen.
Työsuhde täytettiin 4 kuukauden koeajalla.
Johanna Hämäläinen aloitti Juankosken seurakuntamestarin tehtävässä
1.1.2017. Johanna Hämäläinen kertoi jälkikäteen, että jo ensimmäisenä
työpäivänä Juankosken seurakuntatalolla työskennellessään hänelle tuli
selkeitä sisäilmasta johtuvia oireita. Hän puhui oireista ko. viikon aikana
seurakuntamestari Helena Hautaniemelle. Lähiesimiehenä toimivalle seurakuntamestari Heikki Piriselle Hämäläinen ilmoitti oireista 7.1.2017.
Lähiesimies Heikki Pirinen kertoi, että Johanna Hämäläinen ilmoitti hänelle 7.1.2017, ettei pysty työskentelemään Juankosken seurakuntatalolla
em. oireiden takia. Saatuaan tiedon asiasta esimies oli ohjeistanut välttämään työskentelyä Juankosken seurakuntatalossa. Juankosken alueen
muissa kiinteistöissä Hämäläinen on työskennellyt ilman oireita. Oman
ilmoituksensa mukaan Johanna Hämäläinen on aikaisemmin huomannut,
että voimakkaat hajut ja liuottimet saattavat aiheuttaa hänelle oireita, mutta sisäilmaongelmista hän ei ole aikaisemmin kärsinyt.
Juankosken seurakuntamestarin tehtävien hoidossa ollaan tultu tilanteeseen, jossa tehtävään valitun Johanna Hämäläisen terveys on uhattuna,
mikäli hän jatkaa tehtävässä. Seurakuntayhtymällä on myös työnantajana
velvollisuus toimia niin, ettei hänen terveytensä vaarannu. Johanna Hämäläinen ei myöskään pysty tästä syystä hoitamaan tehtävää, johon hänet on valittu.
Juankosken seurakuntamestarin tehtävä on täytetty 4 kuukauden koeajalla. Tämä merkitsee sitä, että työsuhde voidaan purkaa sekä työntekijän että työantajan toimesta. Purkuperuste ei voi kuitenkaan työnantajan
purkaessa työsopimuksen olla työntekijää syrjivä. Se, että tehtävään valitun henkilön terveydelliset rajoitteet estävät häntä tekemästä sitä työtä,
mihin hänet on valittu, ei ole syrjivä peruste.
Asiasta järjestettiin neuvottelu 24.1.2017. Läsnä neuvottelussa olivat
kirkkoherra Reijo Leino, hallintojohtaja Timo Korhonen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, puistopäällikkö Aarne Laukkanen kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, lähiesimies Heikki Pirinen, työsuojelupäällikkö Juha Haverinen
ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen. Neuvottelussa todettiin, että työnantajan taholta työsuhteen purkaminen koeajalla näyttää välttämättömältä
em. syistä. Neuvottelusta laadittu muistio on esityslistan liitteenä 8.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti seurakuntamestarin valinnasta. Johdonmukaista on, että yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen myös työsuhteen purkamisesta koeajalla.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Johanna Hämäläisen työsuhde puretaan koeajalla.
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Koska työterveyslääkärin lausunto asiasta saadaan vasta 13.2.2017,
päätti kirkkoneuvosto siirtää asian käsittelyn seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen, joka pidetään 20.2.2017.

26
JUANKOSKEN ALUESEURAKUNNAN SEURAKUNTAMESTARIN
TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 12.12.2016 valita Nilsiän alueseurakunnan seurakuntamestarin työsuhteeseen Pirjo Pasasen. Seurakuntamestarin työsuhde täytettiin 4 kuukauden koeajalla.
Pirjo Pasanen aloitti Nilsiän seurakuntamestarin tehtävissä 1.1.2017. Pirjo Pasanen on oman kertomansa mukaan otettu hyvin vastaan sekä työtovereiden että seurakuntalaisten toimesta. ja hän viihtynyt hyvin tehtävässä.
Seurakuntayhtymä joutuu purkamaan työantajan toimesta Johanna Hämäläisen kanssa tehdyn työsopimuksen Juankosken seurakuntamestarin
tehtävien hoidosta.
Kirkkoherra Reijo Leino, hallintojohtaja Timo Korhonen, puistopäällikkö
Aarne Laukkanen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, lähiesimies Heikki Pirinen, työsuojeluvaltuutettu Juha Haverinen ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen neuvottelivat Pirjo Pasasen kanssa hänen mahdollisesta siirtymisestään Juankosken alueseurakunnan seurakuntamestariksi 24.1.2017.
Neuvottelusta on laadittu muistio, joka on esityslistan liitteenä 9.
Pirjo Pasasella ei ole velvollisuutta siirtyä toiseen tehtävään eikä seurakuntayhtymä työantajana voi häntä velvoittaa siirtymään toiseen tehtävään ilman omaa suostumustaan. Neuvottelussa sovittiin, että Pirjo Pasanen siirtyy hoitamaan Juankosken alueseurakunnan seurakuntamestarin tehtävää.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Pirjo Pasanen siirretään suostumuksellaan hoitamaan Juankosken alueseurakunnan seurakuntamestarin tehtävää.

Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen, joka pidetään 20.2.2017.
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SEURAKUNTAMESTARIN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN NILSIÄN ALUESEURAKUNNASSA
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 12.12.2016 valita Nilsiän alueseurakunnan seurakuntamestarin työsuhteeseen Pirjo Pasasen. Seurakuntamestarin työsuhde täytettiin 4 kuukauden koeajalla.
Pirjo Pasasen siirtyessä hoitamaan Juankosken alueseurakunnan seurakuntamestarin tehtävää tulee Nilsiän alueseurakunnan seurakuntamestarin tehtävä avoimeksi.
Nilsiän alueseurakunnan seurakuntamestarin tehtävää haki aikanaan
kahdeksan henkilöä. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 10.
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Seurakuntamestarin tehtävää ei ole tässä vaiheessa perusteltua julistaa
haettavaksi. Seurakuntamestari voitaisiin valita tehtävää aikanaan hakeneiden joukosta. Marko Hakkarainen on hoitanut varsin pitkään seurakuntamestarin sijaisuuksia Nilsiässä ja työt ovat hänelle tuttuja.
Seurakuntamestarin työsuhde on perusteltua täyttää 4 kuukauden koeajalla ja valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Nilsiän alueseurakuntaan sijoitettuun seurakuntamestarin tehtävään valitaan Marko Hakkarainen,
2. että tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika ja
3. että valinta on ehdollinen kunnes tehtävään valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kirkkoneuvosto:
28
VUOSITILASTO 2016

Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen, joka pidetään 20.2.2017.
Keskusrekisterin Vuositilastoon 2016 (Liite 11) on koottu keskeisiä
tunnuslukuja Kuopion ev.lut seurakuntien jäsenmääristä ja niissä viime
vuoden aikana tapahtuneista muutoksista, ikärakenteesta, kirkkoon
liittymisistä ja kirkosta eroamisista sekä rippikoulun käyneiden,
solmittujen avioliittojen ja avioerojen lukumääristä. Edellisen vuoden
vastaavat luvut on esitetty suluissa.
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2016 oli 90 406 (91 590). Jäsenmäärä väheni näin edellisen vuoden tilastoon verrattuna 1184 henkilöllä. Varsinaisten muutostapahtumien perusteella jäsenmäärän vähennys olisi ollut 471 henkilöä. Kirkkohallituksessa oli kuitenkin jo aiemmin
havaittu, etteivät seurakuntien tilastoluvut vastanneet kaikilta osin kirkon
yhteisen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän tietokannan jäsenmäärää. Tämän
johdosta tilastot päädyttiin oikaisemaan virallisen jäsentilaston ajon yhteydessä. Tilastojen oikaisu vähensi Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteen
laskettua jäsenmäärää 713 henkilöllä. Suurin vaikutus tilastolukujen oikaisulla oli Alavan seurakunnan jäsenmäärään, joka pieneni tämän johdosta 825 jäsenellä. Oikaisun vaikutukset eri seurakuntien jäsentilastoon
näkyvät tilaston ensimmäisessä taulukossa, kohdassa Korjaukset edellisiin.
Kirkosta erosi vuoden 2016 aikana 1 272 (1 184) henkilöä, 1,4 % seurakuntien jäsenmäärästä. Eronneita oli edelleen selvästi eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 536 (517) henkilöä eli 42,1 % (43,7
%) kaikista eronneista. Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 18vuotiaat, 3,2 % (2,0 %) eronneista, ja yli 60-vuotiaat, 9,0 % (8,5 %) eronneista.
Kirkkoon liittyi vuoden 2016 aikana 394 (378) uutta jäsentä, 0,4 % seurakuntien jäsenmäärästä. Liittyneitä oli näin jälleen enemmän kuin koskaan
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aiemmin. Myös liittyneitä oli eniten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 111
(122) henkilöä eli 28,2 % (32,3 %) kaikista liittyneistä.
Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 877 (881) henkilöä. Kuolleita oli 982 (1
076). Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui näin neljättä vuotta
peräkkäin, nyt 105 jäsenellä (195). Aiemmista seurakuntaliitoksista huolimatta kastettujen vuosittainen määrä ei ole kasvanut, vaan kastettujen
osuus kaikista syntyneistä on viime vuosina laskenut. Vuonna 2016 kastettiin 76,7 % kaikista seurakuntayhtymän alueella syntyneistä, kun kymmenen vuotta aiemmin vastaava osuus oli n. 85 %. Kastamatta jää myös
seurakuntien jäsenille syntyneitä lapsia. 27.1.2017 otetun tilaston mukaan jäsenille 1.10.2015-30.9.2016 syntyneistä lapsista oli kastamatta
62.
Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2016 aikana 556 (519) jäsentä.
Muuttovoitto perustuu Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.
15-vuotiaiden seurakunnan jäsenten ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli
92 %.
Kirkollisia vihkimisiä jäsenistön vihkimisistä oli tilastovuonna 250 (238) ja
siviilivihkimisiä 160 (164). Kirkollisten vihkimisten osuus oli näin 61,0 %
(59,2 %). Pidemmän aikavälin trendistä poiketen, kirkollisten vihkimisten
osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Avioeroon päättyi viime vuoden aikana 231 (222) avioliittoa.
Vuoden 2016 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului ennakkoarvion mukaan 73,2 % (74,5 %) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän alueella asuvista.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että Vuositilasto 2016 merkitään tiedoksi

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

29
KEITTÄJÄ SUSANNA PUUSTISEN VANHEMPAINVAPAA JA SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Rytkyn leirikeskuksen keittäjä Susanna Puustinen on ilmoittanut
jäävänsä vanhempainvapaalle 17.2.2017 – 21.5.2019 väliseksi ajaksi.
Liite 12.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää keittäjä Susanna Puustiselle
virkavapaata vanhempainloman ajaksi ajalle 17.2.2017 – 21.5.2019,
2. että keittäjän virka täytetään vanhempainvapaan ajaksi ja
3. että keittäjän viransijaiseksi valitaan Anne Puumalainen, joka on
työskennellyt Susanna Puustisen sijaisena hänen äitiyslomansa
ajan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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30
DIAKONIAJOHTAJA SEPPO MARJASEN MATKA-AVUSTUSANOMUS
Diakoniajohtaja Seppo Marjanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 13 olevan kirjelmän, jossa hän anoo lupaa osallistua työajallaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin 13.-21.2.2017
järjestämälle opintomatkalle Israeliin ja palestiinalaisalueille. Lisäksi hän
anoo, että yhteinen kirkkoneuvosto myöntäisi matka-avustuksen matkan
kustannuksiin. Matkan kokonaiskustannukset ovat anomuksen mukaan
matkanjärjestäjä King Tours Finlandin laskuttama 1675 euroa, sisältäen
lennot Helsinki-Tel Aviv-Helsinki, majoituksen, paikallismatkat ja suurimman osan ruokailuista, sekä liityntälennot Kuopio-Helsinki-Kuopio 137,38
euroa, yhteensä 1.812,38 euroa. Kyseessä on lääninrovastien opintomatka, jolle on kutsuttu lääninrovastit puolisoineen, tuomiokapitulin johtoryhmä ja asessorit. Tuomiokapituli vastaa lääninrovastien, johtoryhmän ja
asessorien matkakustannuksista. Matkanjohtajina toimivat piispa Jari
Jolkkonen ja hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen.
Matkan tarkoitus on tutustua Jordanian ja Pyhän Maan ev.lut. kirkkoon ja
yleisemmin Lähi-idän konfliktiherkkään tilanteeseen sekä vierailla Suomen Lähetysseuran työkeskuksessa Jerusalemissa. Vierailun isäntänä
on Jordanian ja Pyhän Maan ev.lut. kirkon (ELCJHL) piispa ja Luterilaisen Maailmanliiton presidentti Munib A. Younan. ELCJHL on Kuopion
hiippakunnan yhteistyökumppani ja useiden Kuopion seurakuntien lähetyksen nimikkokohde. Tarkempi matkaohjelma on esityslistan liitteenä
14.
Seppo Marjasen tehtäviin Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän diakoniajohtajana kuuluu muun muassa työ maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden parissa sekä vaikuttaminen niissä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöverkostoissa, joissa maahanmuuton ja kotouttamisen kysymyksiä pohditaan ja koordinoidaan laajemmin. Myös seurakuntayhtymän
valmiuspäällikkönä hän on ollut tekemisissä lukuisien Lähi-idästä tulleiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Hänen mukaansa opintomatkamatka
antaisi arvokasta lisäymmärrystä konfliktin syistä sekä isäntäkirkkomme
koulujen rauhankasvatuksesta Ramal lah’ssa, Betlehemissä ja Beit Sahourissa. Seppo Marjanen on valmis toimittamaan matkasta raportin yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Opintomatka ei ole Seppo Marjaselle varsinainen virkatehtävä, vaan hän
osallistuu matkalle lääninrovastin puolisona. Matkasta voidaan kuitenkin
perustellusti katsoa olevan hyötyä diakoniajohtajan tehtävien hoidossa.
Rekisterinjohtajan käsityksen mukaan Seppo Marjanen voitaisiin näin oikeuttaa osallistumaan matkalle työajalla. Myös osaan matkan kustannuksista voitaisiin myöntää matka-avustus.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että diakoniajohtaja Seppo Marjanen oikeutetaan osallistumaan työajallaan 13 - 21.2.2017 järjestettävälle opintomatkalle Israeliin,
2. että hänelle myönnetään matkan kustannuksiin 1.000 euron matkaavustus yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista,
3. päivärahoja ei makseta ja
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4. että hänet velvoitetaan toimittamaan raportti matkasta yhteiselle kirkkoneuvostolle kolmen viikon kuluessa matkan päättymisestä.
Heikki Juutinen esitti, että kirkkoneuvosto toivoo, että matkalla tutustutaan myös toisen osapuolen näkökantoihin. Taina Tammekann kannatti
Heikki Juutisen esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi kädennostoäänestyksen, jossa päätösesitystä kannattavat äänestävät JAA, ja Heikki Juutisen kannatettua es-i
tystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksen tulos: JAA: 10, EI: 2, TYHJÄ: 1.
Taina Tammekann esitti, että Seppo Marjanen saa osallistua matkalle
työajallaan, mutta avustusta ei makseta, eikä kustannuksia korvata.
Tarja Välimäki kannatti Taina Tammekannin tekemää esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi kädennostoäänestyksen, jossa päätösesitystä kannattavat äänestävät JAA, ja Taina Tammekannin kannatettua
esitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksen tulos: JAA: 4, EI: 9.
Kirkkoneuvosto:

Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto päätti äänin 9 – 4, että Seppo
Marjanen saa osallistua matkalle työajallaan, mutta avustusta ei makseta,
eikä kustannuksia korvata.

31
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti, että ne yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet, jotka
haluavat liitteet digitaalisesti, ilmoittavat asiasta sihteerille.

32
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kirkon tiedotuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola tulee yhteisen kirkkovaltuuston seminaarikokoukseen, joka pidetään 21.3.2017

33
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liitteeksi §:ään 33. Liite 15.
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34
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.20.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 6.2.2017

Upi Heinonen

Heikki Juutinen

