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ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Aika

Ma 27.3.2017 klo 16.30 – 18.10

Paikka

Kuopion ja ympäristön rauhanyhdistys r.y:n toimitalo,
Ahmantie 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

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

4/2017
4/2017

puheenjohtaja
läsnä
varapuheenjohtaja
läsnä, poistui
klo 17.39, § 83 käsittelyn aikana
Pihlin varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Wetzellin varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Välimäen varajäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Pesosen varajäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
poissa

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

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsutut

Raimo Hakkarainen

johtava oppilaitosteologi
varhaiskasvatuksen
läsnä, poistui klo
17.47, § 83 käsittelyn jälkeen
ohjaaja
poissa
puistopäällikkö
poissa
diakoniajohtaja
läsnä, poistui klo
17.47, § 83 käsittelyn jälkeen
kiinteistöpäällikkö
poissa
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
läsnä, poistui klo
17.47, § 83 käsittelyn jälkeen
johtava sairaala-

Matti Jantunen

Riitta Immonen
Aarne Laukkanen
Seppo Marjanen
Petri Rautio
Irene Venejärvi

Risto Voutilainen

läsnä

1
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sielunhoitaja
läsnä, poistui klo
17.47, § 83 käsittelyn jälkeen
tietohallintopäällikkö
poissa

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi Hannu Tervonen piti alkuhartauden, jonka
aikana veisattiin virsi 256.

80
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 postitettu hallintovirastosta 22.3.2017.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

81
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina Tammekann ja Maija Taskinen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Maija Taskinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 29.3 – 18.4.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

82
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

83
VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa.
Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot
on ilmoitettava liitetiedoissa.
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Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja
hallintojohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjat - tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase,
liitetiedot ja talousarvion toteutumisvertailu - ovat esityslistan liitteenä 1.
Vuoden 2016 toimintatuottojen loppusumma on 4.844.212 euroa ja toimintakulujen loppusumma 24.095.356 euroa. Toimintatuottoja kertyi 19,3
% enemmän kuin vuonna 2015. Tämä johtui IT-aluekeskuksen perimien
korvausten kasvusta, metsätalouden tuottojen kasvusta sekä ns. satunnaisten tuottojen kasvusta. Toimintakulujen loppusumma vuonna 2016 oli
24.095.356 euroa, mikä on 0,2 % enemmän kuin vuonna 2015, mutta
505.279 euroa eli 2 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.
Verotuloja kertyi 22.886.104 euroa mikä on 0,3 prosenttia vähemmän
kuin vuonna 2015. Verotuloja kertyi kuitenkin 562.2014 euroa eli 3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa oli arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20.156.502 euroa, mikä on 495.761 euroa eli
2,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkollisverotulojen
pienenemistä paikkasi seurakuntayhtymälle vielä vuodelta 2016 tilitetty
yhteisöveron tuotto n. 350.000 euroa.
Vuosikate on 1.817.968 euroa ylijäämäinen. Poistojen määrä on
1 976 067 euroa. Vuosikate ei kata poistoja.
Tilikauden tulos osoittaa 158.098 euron alijäämää. Poistoeron ja varausten jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 20.981 euron alijäämää.
Huolestuttavaa vuoden 2016 talouden kehityksessä on kirkollisverotulojen kääntyminen laskuun, mikä johtuu kirkosta eroamisesta. Tämä ei
muuta seurakuntayhtymän talouden suurta kuvaa. Vaikka jatkuvasti korkealla tasolla pysyttelevä kirkosta eroaminen ei toistaiseksi tunnu vaikuttaneen kovinkaan radikaalisti kirkollisverokertymiin eikä yhden vuoden
vähenevistä kirkollisverotuloista voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, on seurakuntayhtymässä syytä varautua laskeviin kirkollisverotuloihin sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamiseen päivittämällä ja toteuttamalla laadittuja kiinteistö- ja henkilöstöstrategioita.
Ehdotus kirkkoneuvoston esitykseksi tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty toimintakertomuksessa. Tilikauden alijäämä, 20.981 euroa, esitetään kirjattavaksi
oman pääoman tilikauden alijäämätilille.
Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään,
2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen,
3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

4/2017
4/2017

4

4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
sekä
5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista
koskeviksi toimenpiteiksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

84
HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
Hautausmaat hoidetaan verovaroin. Yksittäisten hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluukin omaisille. Haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto on oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016 ovat toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjan sivuilla 121 - 123. Hautainhoitorahaston
toimintatuotot vuodelta 2016 olivat 534.670 euroa ja toimintakulut
574.831 euroa. Rahoitustoimen nettotuotto oli 51.956 euroa. Tuloslaskelma osoittaa 11.795 euron ylijäämää.
Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja
hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan
voidaan selvittää rahaston yli- tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on
vuoden 2016 lopussa 683.492 euroa ylikatteinen. Laskelmassa ei ole
huomioitu ainaishoitosopimuksia.
Tilintarkastajat suorittavat hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.
Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä yksityiskohtaisemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2016 hyväksytään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

85
ERON MYÖNTÄMINEN TIMO JÄRVELÄISELLE KESKUSSEURAKUNTATALON
SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA
Seurakuntamestari Timo Järveläinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Keskusseurakuntatalon seurakuntamestarin virasta 1.4.2017 lukien. Kirjelmä on esityslistan liitteenä 2
Järveläinen on valittu Kaarinan kirkon vahtimestarin virkaan neljän kuukauden koeajalla.
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Timo Järveläiselle oli myönnetty viranhaltijapäätöksellä neljän kuukauden
virkavapaus Keskusseurakuntatalon seurakuntamestarin virasta em.
koeajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto
Keskusseurakuntatalon seurakuntamestarin palvelussuhde on välttämätöntä täyttää Keskusseurakuntatalon toimintojen turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Timo Järveläiselle myönnetään ero Keskusseurakuntatalon seurakuntamestarin virasta 1.4.2017 lukien ja
2. että seurakuntamestarin palvelussuhde täytetään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

86
ERITYISAMMATTIMIEHEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN HAUTAUSTOIMESSA
Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut 12.12.2016 luvan täyttää hautaustoimen erityisammattimiehen työsuhde vakinaisesti. Työsuhde tuli avoimeksi erityisammattimies Pirjo Pasasen tultua valituksi Nilsiän seurakuntamestarin työsuhteeseen.
Erityisammattimiehen tehtävä oli haettavana sähköisesti seurakuntayhtymän nettisivuilla ja kirkon rekrytointisivuilla. Hakuilmoitus julkaistiin
myös Kirkko ja koti -lehdessä ja Savon Sanomissa. Hakuaika päättyi
10.3.2017. Määräaikaan mennessä tehtävään tuli 12 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 3.
Hakuilmoituksessa kerrottiin, että erityisammattimiehen tehtäviin kuuluu
mm. koneellinen haudan kaivu, hautauksiin liittyviä tehtäviä sekä hautausmaiden hoito- ja kunnossapitotyöt. Hakuilmoituksessa mainittiin lisäksi, että erityisammattimieheltä edellytetään puutarha-alan koulutusta
ja työkokemusta viheralueiden hoitotöistä. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika. Haastatteluun kutsuttiin em. vaatimusten perusteella
Juha Airaksinen, Erja Eskelinen, Pia Huovinen ja Simo Huttunen.
Puistopäällikkö Aarne Laukkanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen,
työnjohtaja Miikka Väisänen ja erityisammattimies Marko Husso haastattelivat em. henkilöitä 20.3.2017.
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että haastattelussa saadun vaikutelman, pitkän työkokemuksen ja soveltuvan koulutuksen perusteella
eritysammattimiehen tehtävään hautaustoimessa valitaan Pia Huovinen.
Pia Huovisella on monipuolinen kokemus erilaisista puutarha-alan tehtävistä. Hänellä on neljän vuoden kokemus Kuopion kaupungin viheralueiden etumiestehtävistä. Lisäksi hänellä on kokemusta Kuopion seurakuntayhtymän hautausmaiden töistä.
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Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että erityisammattimiehen työsuhteeseen valitaan puutarhuri Pia
Huovinen
2. että työsuhde täytetään neljän kuukauden koeajalla ja
3. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan seurakuntayhtymälle.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

87
KESKUSSEURAKUNTATATALON SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Timo Järveläiselle on myönnetty ero Keskusseurakuntatalon seurakuntamestarin virasta 1.4.2017 lukien.
Viran tullessa avoimeksi on perusteltua, seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan, muuttaa palvelussuhde työsuhteeksi ja lakkauttaa seurakuntamestarin virka.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Keskusseurakuntatalon seurakuntamestarin vaativuusryhmän
402 virka lakkautetaan 1.8.2017 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

88
TILOJEN VUOKRAAMINEN KUOPION NNKY:LLE
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.12.2014 myydä seurakuntayhtymän omistamat Talo Oy Suokatu 31:n osakkeet. Taloyhtiö on myynyt kaikki osakkeet
YIT-yhtymälle 26.6.2015. Myynnin seurauksena NNKY ja Diakoniakeskus
joutuivat siirtymään väistötiloihin Suokatu 22:een.
.
Tulliportinkatu 25:n tiloista tehtiin 18.5.2015 viiden vuoden vuokrasopimus
Trevian Asset Management Oy:n kanssa, 9.300,00 €:n kuukausivuokralla. Tilojen ottaminen NNKY:n ja Diakoniakeskuksen käyttöön olisi edellyttänyt tilojen perusteellista korjaamista. Hankkeelle saatiin lainvoimainen rakennuslupa 6.7.2015. Tämä hanke ei kuitenkaan edennyt. Monien vaiheiden jälkeen
seurakuntayhtymä osti itsensä irti Trevian Asset Management Oy:n kanssa
tehdystä vuokrasopimuksesta.
Diakoniakeskukselle on tämän jälkeen vuokrattu tilat marraskuussa 2016
Vuorikatu 21:stä.
NNKY:lle on etsitty tiloja pitkään. Sopivat tilat näyttäisivät löytyneen Vuorikatu 22:sta. Vuokranantaja on OP Rent II Ky. Vuokrattavan tilan suuruus on
203 m2. Vuokranantaja tekee vuokrattavaan tilaan vaadittavat muutostyöt.
Vuokra muodostuu ns. perusvuokrasta, joka on 14,84 euroa/m2/kk ja muutostöistä aiheutuvasta vuokrasta, jonka suuruus on 3,83 euroa/m2/kk. Kuu-
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Vuokrasopimus

NNKY:n edustajat ovat tutustuneet tiloihin ja tehneet kirjallisen päätöksen, että he hyväksyvät tilat ja sitoutuvat käyttämään niitä. Sitoutumista koskeva
päätös on esityslistan liitteenä 4. NNKY:n puheenjohtajan kirje on esityslistan liitteenä 5.
Ehdotus vuokrasopimukseksi on esityslistan liitteenä 6. Vuokraa aletaan
maksaa vasta, kun lisä- ja muutostyöt on tehty, vuokratilassa on suoritettu
lopputarkastus, se on hyväksytty käyttöön otettavaksi ja se on luovutettu
vuokralaisen hallintaan. Mikäli lisä- ja muutostyöt eivät ole valmistuneet ja
vuokrakohteen hallintaa ei ole luovutettu 31.12.2017 mennessä, on vuokralaisella oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee OP Rent II Ky:n kanssa kymmenen vuoden
vuokrasopimuksen Vuorikatu 22 tiloista ja
2. että vuokrattavat tilat annetaan Kuopion NNKY:n käyttöön.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

89
KERTOMUS PEKKA PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN
KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2016
Järvi-Kuopion seurakunnalla on Pekka Partasen rahasto. Rahasto muodostuu Pekka Partasen Riistaveden seurakunnalle 15.1.2004 päivätyllä
testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston tarkoituksena on avustaa nälkää näkeviä lähimmäisiä. Lähimmäisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, joka on joutunut pysyvään tai tilapäiseen avuntarpeeseen oman tai perheensä jokapäiväisen toimeentulon
suhteen.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
22.2.2017. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 13.3.2017. Kirkkoneuvosto totesi,
että toimintakertomuksessa on ristiriitaisuuksia ja päätti palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi.
Asiaa on tämän jälkeen selvitelty. Toimintakertomukseen vuodelta 2016
oli vahingossa sisällytetty vuoden 2015 lukuja.
Tarkistettu kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja
varojen käytöstä vuodelta 2016 on esityslistan liitteenä 7.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
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että kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2016 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

90
ALAVAN SEURAKUNTAAN SIJOITETUN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on 12.12.2016 myöntänyt nuorisotyönohjaaja
Päivi Grönholmille eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.12.2016 lukien.
Samassa kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto antoi luvan Alavan seurakunnalle täyttää tämän Alavan seurakuntaan sijoitetun nuorisotyönohjaajan viran.
Seurakuntaneuvosto päätti 19.12.2016 julistaa viran haettavaksi. Hakuaika päättyi 20.2.2017. Hakuilmoituksen mukaan: ’Viran painopiste on
rippikoulutyössä ja rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä, josta viranhaltija vastaa. Viranhaltija toimii osana nuorisotyön tiimiä, johon kuuluu kaksi
varhaisnuorisotyöntekijää ja nuorisotyön pappi. Odotamme hakijalta nuorisotyöntekijän perustaitojen vankkaa osaamista, oma-aloitteisuutta, tiimityön taitoja ja valmiutta olla mukana kehittämässä kansainvälistä nuorisotyötä.’
Koska virka on seurakuntayhtymän virka, lopullisen valinnan tekee yhteinen kirkkoneuvosto.
Kokouksissaan 19.12.2016 ja 27.2.2017 seurakuntaneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan seurakuntaneuvoston lausuntoa virkaan valittavasta henkilöstä. Työryhmän valittiin kirkkoherra Hannu Koskelainen,
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, nuorisopastori Anu Kiviranta ja seurakuntaneuvoston edustajaksi Mari Tolonen.
Hakuajan päättymiseen mennessä tuli 15 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteessä 8.
Työryhmä (kirkkoherra Hannu Koskelainen, nuorisopastori Anu Kiviranta
ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen) piti kokouksen 21.2.2017. Siinä todettiin, että 15 hakijasta kelpoisuusehdot täytti 11 hakijaa. Näistä päätettiin kutsua haastatteluun asiakirjoista ilmenevän kokemuksen, koulutuksen ja vapaamuotoisen hakemuksen perusteella kuusi hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin Tea Adeola, Anton Berg, Meiju Saastamoinen, Jenni Venejärvi ja Kirsi Virta.
Haastattelu pidettiin 28.2.2017. Haastattelussa pyrittiin selvittämään hakijoiden motivaatiota, heidän tuntemustaan seurakunnasta ja sen nuorisotyön haasteista, heidän työnäkyään, yhteistyötaitojaan, kansainvälisen
työn osaamista ja käsitystä itsestään.
Työryhmän yksimielinen käsitys on, että ottaen huomioon avoinna olevan
viran tarpeet, asiakirjoista ilmenevä koulutus ja nuorisotyön taitojen
osaamisen sekä haastattelussa saatu kokonaiskuva, nuorisotyönohjaaja
Anton Berg on hakijoista pätevin avoinna olevan viran hoitajaksi.
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Anton Bergillä on riittävä ja monipuolinen kokemus seurakunnan nuorisotyöstä, myös Alavan seurakunnassa, jossa hän toimi vuoden 2016 varhaisnuorisotyöntekijän viransijaisena. Tämän lisäksi hänellä on huomattava kansainvälinen kokemus asuttuaan ’lähetyslapsena’ 7 vuotta Tansaniassa sekä opiskeluihin liittyvä ulkomaan harjoittelu huumevieroitustyössä Hongkongissa (3 kk) vuonna 2014.
Haastattelutyöryhmän saaman vaikutelman mukaan hän on erittäin motivoitunut työskentelemään nuorten kanssa. Hänellä on valmiudet kehittää
seurakunnan nuorisotyötä yhdessä muiden työalojen ja yhteistyötahojen
kanssa. Hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja omaa hyvät tiimityön
taidot. Lisäksi hänellä on erityisvahvuutena monien tietokoneohjelmien
osaaminen ja sosiaalisen median tuntemus. Hän on myös vuoden 2016
aikana ollut Alavan seurakunnan nuorten aikuisten vapaaehtoistyönprojektin ”Nähdään Messussa” yksi perustajajäsen ja vastuunkantaja.
Hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran täytössä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Lisäksi virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisterilain 6
§:n 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 20.3.2017. Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että avoinna
olevaan seurakuntayhtymän Alavan seurakuntaan sijoitettuun nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan nuorisotyönohjaaja Anton Berg.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Alavan seurakuntaan sijoitettuun nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan nuorisotyönohjaaja Anton Berg,
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.

91
EMÄNTÄ MERJA MURRON ANOMUS OSA-AIKAISESTA VIRKAVAPAUDESTA
Kallaveden seurakunnan emäntä Merja Murro on toimittanut yhteiselle
kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän anoo osa-aikaista virkavapautta
1.4.2017 alkaen osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Kirjelmä on
esityslistan liitteenä 9. Työaika tulisi olemaan 52 % täydestä työajasta.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
-

Kirkkoneuvosto:

että Merja Murrolle myönnetään osa-aikaista (48 %) virkavapautta
1.4.2017 alkaen emännän virasta osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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92
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

93
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

94
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liitteeksi §:ään 94. Liite 10.

95
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.10.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 27.3.2017

Taina Tammekann

Maija Taskinen

