KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

10/2017
10/2017

Aika

Ma 11.9.2017 klo 16.30 – 16.55

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Pesosen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Kumpusalon varajäsen
jäsen
jäsen

1

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

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä, poistui
klo 16.50, § 198 käsittelyn jälkeen
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
poissa
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Reijo Leino toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja
avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana
veisattiin virsi 509.

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

läsnä
läsnä
läsnä

194
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 6.9.2017.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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195
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina Tammekann ja Hannu Tervonen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Hannu Tervonen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 13.9 – 29.9.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

196
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

197
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN JÄNKHÄN POJAT RY:N KANSSA
Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymällä ja Jänkhän Pojat ry:llä on ollut vuokrasopimus koskien kaiken riistan metsästystä tilan Saaristo-Pappila, kiinteistötunnus 297-423-1-96, palstoilla:
Haukiniemi
pinta-ala 68,77 ha,
Somermäki
pinta-ala 78,64 ha,
Itäosa (Itäniemi)
pinta-ala 94,10 ha,
Lounaisosa (SomerlahtiHautalahti)
pinta-ala 24,17 ha ja
Kaijansalo
pinta-ala 8,13 ha,
yhteispinta-alaltaan 273,81 ha.
Tilat sijaitsevat Kuopion kaupungin Pappilan kylässä. Vuokrasopimus on
päättynyt 31.8.2017.
Jänkhän Pojat ry on anonut vuokrasopimusten jatkamista.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi, pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä 0,25
€/ha/v ja hirvieläimien metsästyksestä 0,25 €/ha/v.
Vuokrattavan alueen pinta-ala on noin 273,81 ha. Viiden vuoden vuokraksi
tulee 684,53 euroa (273,81 ha x 0,50 € x 5 v).
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Jänkhän
Pojat ry:n kanssa tilan Saaristo-Pappila, kiinteistötunnus 297-423-1-96,
palstoilla:
Haukiniemi
pinta-ala 68,77 ha,
Somermäki
pinta-ala 78,64 ha,
Itäosa (Itäniemi)
pinta-ala 94,10 ha,
Lounaisosa (SomerlahtiHautalahti)
pinta-ala 24,17 ha ja
Kaijansalo
pinta-ala 8,13 ha,
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yhteispinta-alaltaan 273,81 ha, 1.9.2017 – 31.8.2022 väliseksi ajaksi, kaiken riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 684,53 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään alueella riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

198
LEIRIKESKUKSEN HOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on 29.5.2017 myöntänyt Helena Ravolaiselle
eron leirikeskuksen hoitajan virasta 1.1.2018 lukien eläkkeelle siirtymisen
johdosta. Samassa yhteydessä yhteinen kirkkoneuvosto antoi luvan täyttää leirikeskuksen hoitajan virka.
Leirikeskuksen hoitajan virkaa koskeva lyhyt hakuilmoitus julkaistiin Savon Sanomissa 6.8.2017. Hakuaika virkaan oli 9 - 23.8.2017 sähköisen
hakumenettelyn kautta. Hakuilmoituksessa kerrottiin, että hakijalta edellytetään soveltuvaa ammattitutkintoa, käytännön tehtävissä hankittua työkokemusta ja riittävää kokemusta esimiestehtävistä. Edelleen ilmoitettiin,
että seurakuntayhtymä arvostaa hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä sekä valmiutta olla mukana kehittämässä leirikeskusten toimintaa.
Määräaikaan 23.8.2017 mennessä virkaan tuli 15 hakemusta. Hakijoista
on laadittu hakijayhteenveto, joka on esityslistan liitteenä 1. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Valintaa on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja
Timo Korhonen, leirikeskuksen hoitaja Helena Ravolainen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, Kallaveden seurakunnan nuorisotyönohjaaja Eija
Huuskonen ja Rytkyn leirikeskuksen isäntä Jouni Malkki.
Soveltuvan työkokemuksen, koulutuksen ja hakemusasiakirjoihin sisältyvän vapaamuotoisen hakemuksen perusteella haastatteluryhmä päätti
kutsua haastatteluun seuraavat viisi hakijaa: Anu Eronen, Jaana Myöhänen, Pia Nousiainen, Kirsi Pakarinen ja Paula Smedberg.
Työryhmä haastatteli edellä mainittuja hakijoita 4.9.2018. Haastattelussa
painotettiin koulutusta, käytännön tehtävissä saatua työkokemusta ja kokemusta esimiestehtävistä.
Haastattelutyöryhmä päätti esittää yksimielisesti, että haastattelussa
saadun vaikutelman, tehtävään soveltuvan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella leirikeskuksen hoitajan virkaan valitaan Anu Eronen ja
hänen kieltäytymisensä varalle Pia Nousiainen. Erityistä huomiota kiinnitettiin kokemukseen esimiestyössä ja ruokapalvelutoimintojen monipuolisessa organisoinnissa.
Hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran täytössä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Lisäksi tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Lääkärintodistuksen toimittaminen tässä tapauksessa ei liene tarpeen,
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koska Anu Eronen on sellaisen esittänyt viime keväänä tultuaan valituksi
Puijon seurakunnan emännän työsuhteeseen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että leirikeskuksen hoitajan virkaan valitaan Anu Eronen ja hänen kieltäytymisensä varalle Pia Nousiainen ja
2. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

199
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto keskusteli kiinteistön Suokatu 22 kaavoitustilanteesta.

200
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

201
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 2.

202
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.55.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 11.9.2017

Taina Tammekann

Hannu Tervonen

