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Aika

Ma 2.10.2017 klo 16.30 – 17.30

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Timo Knuuttila
Eero Koivisto
Leena Kumpusalo
Kyösti Miettinen
Erkki Pesonen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
Koiviston varajäsen
jäsen
jäsen
Heinosen varajäsen
Pesosen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Reijo Leino toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja
avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana
veisattiin virrestä 517: 1, 2.

Matti Jantunen

läsnä

203
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 27.9.2017.
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Kirkkoneuvosto:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
204
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tarja Välimäki ja Eero Wetzell.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Välimäki ja Eero Wetzell.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 4.10 – 20.10.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

205
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

206
HAAPAHARJU I –NIMISEN METSÄTILAN 297-474-10-35 LUNASTAMINEN
SEURAKUNTAYHTYMÄLLE
Eevi Pirinen testamenttasi 29.11.2015 päivätyllä testamentilla seurakuntayhtymälle 150.000 euroa rahaa ja noin 36 ha:n suuruisen Haapaharju I
–nimisen metsätilan Karttulasta Hirvijärven leirikeskuksen toiminnan kehittämiseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.11.2016 ottaa testamentin vastaan ja
sitoutui täyttämään testamentin määräykset. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 13.12.2016 testamentilla saadun varallisuuden rahastoimisen Eevi
Pirisen nimeä kantavaan rahastoon. Samalla kirkkovaltuusto hyväksyi
testamenttirahastolle säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan sen varojen
käytöstä päättää ja sen hoitokuntana toimii yhteinen kirkkoneuvosto.
Testamenttirahaston varallisuus koostuu em. talletuksesta ja metsätilan
tuotosta. Haapaharju I -tila on varsin taimikko- ja kasvatusmetsävaltainen
eikä sieltä ole pitkään aikaan odotettavissa merkittäviä taloudellisia tuottoja. Seurakuntayhtymä voisi lunastaa metsätilan käypään hintaan. Näin
testamenttirahaston käyttöön tulisi varoja, joilla sen olisi mahdollista toteuttaa testamenttaajan tahtoa.
Seurakuntayhtymä on aikaisemmin lunastanut kahdelta muulta testamenttirahastolta metsäomaisuutta käypään hintaan. Näin voitaisiin menetellä myös Eevi Pirisen testamenttirahaston suhteen. Tämä mahdollistaisi
testamenttivarojen käytön Hirvijärven leirikeskuksen toiminnan kehittämiseen paremmin kuin metsätilan tuoton käyttäminen siihen. Hirvijärven leirikeskuksessa on tarvetta peruskorjata mm. majoitustiloja, mihin testamenttivaroja voitaisiin käyttää.
Arto Kosunen Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistyksestä on laatinut arvion
Haapaharju I -metsätilan arvosta. Arvio on esityslistan liitteenä 1. Metsätilan käyväksi arvoksi on arvioitu 86.900 euroa. Seurakuntayhtymä voisi
lunastaa metsätilan 90.000 eurolla, joka siirrettäisiin Eevi Pirisen testamenttirahaston pääomaan.
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Kiinteän omaisuuden hankinnasta päätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Kysymyksessä ei ole varsinainen kiinteistökauppa, koska seurakuntayhtymällä on jo lainhuuto Haapaharju I -tilaan. Näin ollen sen luovuttamista koskevaa päätöstä ei myöskään tarvitse alistaa Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Vuoden 2018 talousarvion investointiosaan on varattu 90.000 euron määräraha metsätilan hankintaan.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että seurakuntayhtymä lunastaa Haapaharju I –nimisen metsätilan,
kiinteistötunnus 297-474-10-35, Eevi Pirisen testamenttirahastolta
90.000 eurolla ja
2. että 90.000 euroa siirretään Eevi Pirisen testamenttirahaston pääomaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

207
PUHELINOPERAATTORIN VALINTA
Kuopion seurakuntayhtymä on hankintalain mukaisesti kilpailuttanut
säännöllisin väliajoin puhelupalvelukokonaisuuden. Viimeksi puhelupalvelukokonaisuus on kilpailutettu vuonna 2012. Viimeisimmän kilpailutuksen
voitti DNA, joka on toiminut viimeiset 5 vuotta seurakuntayhtymän operaattorina.
Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelupalvelukokonaisuuden. Kilpailutuksen on käytännössä toteuttanut konsulttitoimisto Learnpoint Oy.
Hankinnan tavoitteena on ollut saada käyttöön nykyaikainen ja kustannustehokas puhepalveluratkaisu.
Ennakkomäärittelyssä hankinnan tärkeimpinä osa-alueina on painotettu
mm. seuraavia asioita:
- yksi kokonaistoimittaja, joka vastaa kokonaisuudesta palveluna
- nykyaikainen mobiilivaihderatkaisu
- nykyinen kutsunumeroratkaisu säilyy
- kustannustehokas kokonaisuus
Palvelun osalta kaikki määritellyt tavoitteet täyttyivät ja myös kustannustehokkuus saatiin varmistettua.
Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-kanavassa 22.6.2017. Tarjousten viimeinen mahdollinen jättöaika oli 24.8.2017 klo 10.00. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät DNA Oyj ja Elisa Oyj. Molemmat tarjoajat täyttivät tarjoajalta edellytetyt kelpoisuusvaatimukset ja tarjoukset täyttivät
tarjouspyynnössä ilmoitetut vähimmäisvaatimukset.
Hankintailmoituksessa ilmoitettiin, että hankinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella painottaen hintaa 75 % ja laadullisia tekijöitä 25 %. Ilmoitetuilla kriteereillä kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen teki DNA Oyj. Yhteenveto tarjousvertailusta on esityslistan liitteenä 2.
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Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että hyväksytään DNA Oyj:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja
2. että sopimus puhepalvelujen kokonaisuudesta tehdään DNA Oyj:n
kanssa ja
3. että sopimus tehdään kolmeksi vuodeksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

208
ERON MYÖNTÄMINEN PUISTOPÄÄLLIKKÖ AARNE LAUKKASELLE
PUISTOPÄÄLLIKÖN VIRASTA
Puistopäällikkö Aarne Laukkanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 3 olevan kirjelmän, jossa hän irtisanoutuu puistopäällikön virasta 1.12.2018 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan luvan
avoimeksi tulevien palvelussuhteitten täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hautatoimi on yksi keskeisistä seurakunnille kuuluvista tehtävistä. Se on
merkittävä koko yhteiskunnankin kannalta. Seurakuntayhtymän laajeneminen viime vuosina on selkeästi lisännyt hautatoimen tehtäviä ja myös
erilaisia hautatoimeen kohdistuvia paineita. Hyvin johdettu ja koordinoitu
hautatoimi on myös monella tapaa onnistuneen seurakunnallisen toiminnan edellytys. Tästä syystä puistopäällikön virka on välttämätöntä täyttää.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että puistopäällikkö Aarne Laukkaselle myönnetään ero puistopäällikön virasta 1.12.2018 lukien ja
2. että puistopäällikön virka täytetään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

209
ERON MYÖNTÄMINEN TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ MARTTI ÄNGESLEVÄLLE
TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRASTA
Tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 4 olevan kirjelmän, jossa hän irtisanoutuu tietohallintopäällikön virasta 1.3.2018 lukien.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan luvan
avoimeksi tulevien palvelussuhteitten täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Tietohallinto on noussut yhä merkittävämmäksi tehtäväalueeksi myös
seurakunnissa. Tietohallintoa ei tarvita enää vain talouden ja hallinnon
hoidossa vaan myös seurakunnallisessa toiminnassa. Tästä syystä tieto-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

11/2017
11/2017

5

hallintopäällikön virka on välttämätöntä täyttää seurakunnan toimintojen
turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevälle myönnetään ero tietohallintopäällikön virasta 1.3.2018 lukien ja
2. että tietohallintopäällikön virka täytetään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

210
MÄÄRÄAIKAISEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN TALOUSHALLINNON
JA PALKANLASKENNAN PROSESSIEN KEHITTÄMISEEN
Kuopion seurakuntayhtymä siirtyi Kirkon Palvelukeskuksen KIPA:n asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että merkittävä
osa seurakuntayhtymän kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävistä siirtyi
KIPA:n hoidettavaksi. Paljon tehtäviä toki jäi myös paikallisesti hoidettavaksi. Yksi palvelukeskuksen perustamisen tavoitteita oli saada aikaan
säästöjä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoidossa pitemmällä aikavälillä. Tavoitteena oli, että kun osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä siirtyy KIPA:n hoidettavaksi, voidaan talous- ja henkilöstöhallinnon
henkilöstöä siirtää toisiin tehtäviin tai henkilöstön eläköityessä heidän
palvelussuhteitaan ei tarvitse täyttää.
Käytännössä nämä tavoitteet eivät ole toteutuneet. Seurakuntayhtymä
maksaa tällä hetkellä KIPA:lle palvelumaksuja n. 200.000 euroa vuodessa. Hallintovirastosta on vähennetty yksi osa-aikainen (50 %) työntekijä.
Kun seurakuntayhtymän verotulot ovat samaan aikaan kääntyneet kenties pysyvästi laskuun, tilanne näyttää kestämättömältä.
KIPA:n järjestelmissä on ollut ja on edelleen monenlaisia ongelmia ja kehittämistarvetta. Kehittämistarvetta on myös seurakuntayhtymän sisäisissä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa. Ei riitä, että palvelukeskuksen prosesseja kehitetään, kehittämistarvetta on myös seurakuntien
sisäisten prosessien kehittämisessä ja seurakuntien ja KIPA:n yhteistoiminnan kehittämisessä. Yhteistoiminnan kehittäminen KIPA:n ja suurten
seurakuntatalouksien kesken on jo aloitettu. Asiaa valmistelee työryhmä,
jonka jäseninä ovat mm. seurakuntayhtymän tietohallintopäällikkö ja hallintojohtaja.
Seurakuntayhtymän omia talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja on
tarvetta kehittää samoin kuin yhteistyötä KIPA:n kanssa. Tarvetta on
myös selkeyttää työnjakoa KIPA:n ja seurakuntayhtymän välillä. Tämä
työ vaatii hyvin tarkkaa olemassa olevien prosessien läpikäyntiä. Tämä
taas edellyttää melkoista työmäärää. Selvittelytyötä ei ole mahdollista
tehdä oman työn ohella. Tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä on ilmoittanut pyytävänsä eroa tietohallintopäällikön virasta 1.3.2018 lukien. Tietohallintopäällikön virka on välttämätöntä täyttää. Virka voitaisiin täyttää
mahdollisimman pikaisesti, jolloin uusi tietohallintopäällikkö voisi aloittaa
tehtävässä mahdollisimman pian vuoden vaihteen jälkeen. Tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä voisi siirtyä tuolloin hoitamaan määräaikaista
projektipäällikön tehtävää, johon sisältyisi talous- ja palkkahallinnon pro-
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sessien kehittäminen. Määräaikaisuus voisi kestää syyskuun 2018 loppuun.
Määräaikaisen projektipäällikön palkkaamiseen tulisi varautua vuoden
2018 talousarviossa, johon voitaisiin varata määräraha määräaikaisen
projektipäällikön palkkaamiseen. Käytännössä määrärahatarve olisi
45.000 euroa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymään palkataan määräaikainen työsuhteinen projektipäällikkö 1.3 – 30.9.2018 väliseksi ajaksi tehtävänään kehittää ja
selkeyttää seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon sisäisiä
prosesseja,
2. että tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä siirtyy projektipäällikön
työsuhteeseen, kun uusi tietohallintopäällikkö on ottanut viran vastaan
ja
3. että määräaikaisen projektipäällikön palkkaamiseen varataan 45.000
euron määräraha vuoden 2018 talousarvioon.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

211
ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOJOHTAJA TIMO KORHOSELLE
HALLINTOJOHTAJAN VIRASTA
Hallintojohtaja Timo Korhonen on toimittanut yhteiselle kirkkovaltuustolle
osoitetun kirjelmän, jossa hän pyytää eroa hallintojohtajan virasta
1.10.2018 lukien. Kirjelmä on esityslistan liitteenä 5.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
että kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hallintojohtaja Timo Korhoselle myönnetään ero hallintojohtajan virasta 1.10.2018 lukien.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Timo Korhonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

212
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE KAAVIN PAPPILA,
KIINTEISTÖTUNNUS 204-403-23-132
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle
Kaavin Pappila, kiinteistötunnus 204-403-23-132. Enerke Oy toimii PohjoisKarjalan sähkönsiirto Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana 20 kV ja 0,4
kV:n maakaapeleita rakennettaessa.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Sähkölinjan vaatima alue ko. tilan osuudella on yhteensä 700 m
pitkä ja 3 m leveä. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli
niin pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liit-
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teenä 6 on lupasopimus ja kartta, josta ilmene johtoalueen sijainti. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa maanomistajalle maakaapelilinjan
alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy liitteen mukaisesti.
Yhteensä kertakorvaus on 363,00 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.9.2017. Johtokunta päätti esittää johtoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin.
Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tilalle Kaavin Pappila, kiinteistötunnus 204–403–
23–132 liitteen 6 mukaisesti,
2. että hyväksytään kertakorvauksena 363,00 euroa ja
3. että puistomuuntamon sijaintipaikka tarkistetaan katselmuksessa ennen
sopimuksen allekirjoittamista.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

213
HUVILATONTIN MYYNTI: ISO-MUURAISSAARI NO 70
Antero Rantala on tehnyt ostotarjouksen 2500 m2:n määräalasta Mustasalon tilalta, kiinteistötunnus 297–423-1-30, joka vastaa seurakuntayhtymän
rekisterissä olevaa huvilatonttia Iso-Muuraissaari no 70. Kohde sijaitsee
Iso-Muuraissaaressa. Voimassa oleva 2500 m2:n vuokrasopimus päättyy
31.12.2038. Ostotarjous, joka on päivätty 17.8.2017 sekä kartta ovat esityslistan liitteenä 7.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus
on 2000 m2, minkä lisäksi voidaan myydä lisämaata, mikäli kaavan tai
muun seikan vuoksi se on mahdollista.
Kirkkovaltuusto on 7.2.2006 lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön
arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena, niin kiinteistölle arvioidaan uusi käyvän hinnan mukainen arvo.
Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä/uudelleen vuokrauksessa
noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa-ajan rakennuspaikoissa on menetelty.
Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset.
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Antero Rantala on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan ja hän
haluaa ostaa vuokraamansa huvilatontin Iso-Muuraissaari nro 70, 2000 m2
hintaan 17.300 € sekä lisämaata 500 m2, yhteensä 2500 m2.
Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion
seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven
seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.9.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Antero Rantalalle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamasta Mustasalon tilasta, kiinteistötunnus 297-423-1-30, 2000 m2:n
määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia
Iso-Muuraissaari nro 70 seuraavin ehdoin:
1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 17.300 euroa
2. että lisämaata myydään 500 m2 hintaan 3,00 €/m2
3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista,
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Hannu Tervonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

214
KAPPALAINEN MIKKO HUHTALAN VIRKAVAPAA JA VIRANSIJAISEN PALKKAAMINEN
Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalainen Mikko Huhtala on anonut
tuomiokapitulilta virka-vapautta 1.11.2017 lähtien hoitaakseen Valtimon
kirkkoherran tehtäviä. Virkavapaus päättyy, kun Valtimon seurakunnan
kirkkoherran virka on täytetty tai asia on saatu muuten järjestykseen.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on 19.9.2017 päättänyt
puoltaa kappalainen Mikko Huhtalan 1.11.2017 alkavaa virkavapautta,
joka päättyy, kun Valtimon seurakunnan kirkkoherran virka on täytetty tai
asia on saatu muuten järjestykseen.
Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa II
kappalaisen viransijaisuuden täyttämiseen 1.11.2017 alkaen, kunnes
vakituinen viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa.
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Mikko Huhtala on virassaan hoitanut Kaavin alueseurakunnan aluepapin
tehtäviä ja toiminut eteläisen alueen lähiesimiehenä. Jotta seurakunnan
toimintaa voitaisiin häiriöttömästi jatkaa, olisi virkavapaan ajaksi palkattava pappi viransijaisuutta hoitamaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
II kappalaisen viran täyttäminen Mikko Huhtalan virkavapaan ajaksi on
perusteltua Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Järvi-Kuopion seurakunnalle annetaan lupa täyttää Järvi-Kuopion
seurakunnan II kappalaisen virka Mikko Huhtalan virkavapaan ajaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

215
KANTTORI ANN-CHRISTINE TINKALAN HOITOVAPAA JA SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Männistön seurakunnan kanttori Ann-Christine Tinkala on ilmoittanut jäävänsä hoitovapaalle 10.12.2017–31.12.2018 väliseksi ajaksi. Liite 8.
Kanttorin virka on Kuopion seurakuntayhtymän virka, jonka sijoituspaikkana 31.12.2021 saakka on Männistön seurakunta.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää 20.9.2017 yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että kanttorin virka täytetään hoitovapaan ajaksi ja
viransijaiseksi palkataan MuM Johanna Isokangas, joka on 12.12.2016
valittu Ann-Christine Tinkalan äitiysvapaan sijaiseksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kanttorin virka täytetään hoitovapaan ajaksi,
2. että kanttorin viransijaiseksi valitaan MuM Johanna Isokangas ja
3. että Johanna Isokankaan ei tarvitse esittää lasten ja nuorten parissa
toimivalta viranhaltijalta vaadittavaa rikosrekisteriotetta, koska hän on
esittänyt sen ryhtyessään hoitamaan äitiysvapaan sijaisuutta.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

216
UUDEN JÄSENEN KUTSUMINEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON EDESMENNEEN
KIRSTI ANTIKAISEN TILALLE
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Kirsti Antikainen on kuollut 19.9.2017.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen
varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslis-
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tan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
Kirsti Antikainen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Seurakunta
keskellämme –ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen
on Riitta Junnila-Savolainen.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että edesmenneen Kirsti Antikaisen
tilalle yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee valitsijayhdistyksen ensimmäinen varajäsen, Riitta Junnila-Savolainen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

217
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtaja antoi talouskatsauksen.

218
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

219
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 9.

220
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.30.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 2.10.2017

Tarja Välimäki

Eero Wetzell

