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Aika

Tiistai 19.4.2016 klo 17.00-18.35

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros

Kokoonpano ja läsnäolo
Ilpo Rannankari
Liisa Karjalainen
Tiina Airaksinen
Iris Asikainen
Markku Hyvärinen
Merja Leppälä
Matti Mänttäri
Seppo Niskanen
Mauri Pesonen
Auli Poutiainen
Riitta-Liisa Rautsi
Sirkka Sinkkonen
Maija Taskinen
Arja Tiittanen
Eero Wetzell
Marjukka Vuorinen
Kirsi-Marja Myöhänen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Rautsin varajäsen
Niskasen varajäsen

läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä §:t 44–51
läsnä
poissa
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Lauri Kastarinen
Satu Karjalainen
Liisa Penttinen
Emmi Haring
Kirsi Perämaa
Raija Luomanperä

1. kappalainen
vs. kappalainen
seurakuntapastori
vs. seurakuntapastori
vs. rovastikuntapastori
sihteeri

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
läsnä

Kutsuttuna

taiteilija

läsnä §:t 44–48

Paavo Räbinä

44
KOKOUKSEN AVAUS
Veisattiin virsi 104. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
45
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin
puolet jäsenistä. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää
ennen kokousta.
Mikäli seurakuntaneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt tulemasta mukaan
seurakuntaneuvoston kokoukseen, hänen on ilmoitettava poissaolostaan
mahdollisimman pian Raija Luomanperälle puh. 040 484 8248 tai
raija.luomanpera@evl.fi.
Esitys

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä:
Lisätään kohdaksi 57

-

Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalle piispantarkastuksessa annetut
kehitystehtävät ja niiden jatkotyöstäminen

47
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN,
TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina välittömästi kokouksen jälkeen ja
nähtävillä 20.4.–20.5.2016 klo 9-15 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa,
Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Wetzell ja Marjukka Vuorinen.

48
TAIDETEOKSEN HANKKIMINEN TUOMIOKIRKKOON
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto pani maaliskuussa 2015 vireille
taideteoksen hankintaprosessin. Tarkoitus on hankkia Aino ja Olavi Talveksen
testamenttirahaston varoilla taideteos Tuomiokirkkoon Talvesten muistolle.
Teoksen tekijäksi kutsuttiin kuopiolainen taiteilija Paavo Räbinä.
Häneltä tilattiin 2-3 luonnosta moderniksi, kirkon pääoven yläpuoleiseen
ikkunaan sijoitettavaksi valotaideteokseksi. Ne valmistuivat syyskuun loppuun
mennessä. Korvaus luonnoksista on 2500 € + alv.
Päätettiin, että 200-vuotisjuhlavuoden suunnittelutoimikunta, täydennettynä
seurakuntayhtymän taidetoimikunnan jäsenillä Marianna Huttunen, Juha
Välimäki ja Pertti Vehreävesa, muodostavat toimikunnan, joka valvoo
luonnosten valmistumista ja valitsee niistä toteutettavan ehdotuksen.
Räbinä esitteli toimikunnalle 22.10.2015 kolme luonnosta teoksesta ”We have
a dream”. Toimikunta valitsi luonnoksista vaihtoehdon C, jossa teos on sijoitettu
pelkästään pääoven yläpuoleiseen ikkunaan. Muissa vaihtoehdoissa
luonnokset sisältävät myös kirkon sisätilaan tulevia elementtejä. Toimikunnan
valitsema luonnos esiteltiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 7.12.2015.
Seurakuntaneuvosto päätti, että ehdotusta voidaan jatkojalostaa. Myös
museovirasto näytti ehdotuksen jatkojalostamiselle vihreää valoa.
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Museovirasto totesi lausunnossaan (Seija Linnanmäki, intendentti):
”Seurakunta voi edetä hankkeen suunnittelussa seuraavat näkökohdat
mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen. Tässä vaiheessa kommentoimme
sähköpostilla, mutta tarvittaessa seurakunta voi hakea virallisen lausunnon
sitten, kun taideteoksen katsotaan olevan asennusvalmis.
Taideteoksen on tarkoitus olla pysyvä. Toisaalta pysyvyys on hyvä tavoite: ei
tavoitella tilapäistä. Toisaalta on nykytaide, erityisesti virtuaalinen, valoon ja
väriin perustuva epäfyysinen ja ei-materiaalinen taide on perusluonteeltaan
muuttuvaa ja sikäli haavoittuvaa. Teoksissa usein korostuu lyhytikäisyys, usein
ovat myös ”helposti poistettavissa olevia”, mikä voi vanhassa, historiallisessa
rakennuksessa olla etukin.
Olisiko teillä mahdollisuutta perustaa kevyttä työryhmää, joka voisi arvioida
esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
- ledvalo- ja videotekniikan liikkeen rauhallisuus ja arvorakennukseen sopiva
kohtuullinen värimaailma
- asennuspaikan tarkistaminen: asennettaisiinko teos ikkunan taakse? ikkunan
pesu ja teoksen huollettavuus? pitääkö alkuperäinen ikkuna poistaa paikaltaan,
ja voidaanko se tarvittaessa myöhemmin palauttaa paikalleen? näkyykö teos
sisätilaan?
- kirkkorakennuksen ulkovalaistus: esimerkiksi valon väri, kirkkaus, suuntaus ja
himmennys, pitäisi säätää ennen kuin kaikki asennukset ovat valmiit
- ulkovalaistuksen ja valotaideteoksen suhde
- malliasennusten hyväksyminen itse kohteessa paikan päällä tehtävien koe- ja
mallivalaistusten mukaan (tehtävä pimeällä, voi edellyttää useita kokeiluja)
Työryhmän mahdollisina osallisina voisivat olla taiteilija Paavo Räbinä,
seurakunnan edustus, sähkösuunnittelija, Kirkkohallitus Antti Pihkala.
Museoviraston ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon yhteistyösopimuksen
pohjalta yli-intendentti Tapio Laaksonen on alustavasti lupautunut edustamaan
museoviranomaista. Toivoisimme teidän myös tiedustelevan, voisiko Kuopion
taidemuseo (esimerkiksi intendentti Marianna Huttunen) olla työryhmässä
mukana. ”
Puheenjohtaja kutsui 18.2.2016 koolle työryhmän, johon osallistuivat Paavo
Räbinä, taiteilija, Marianna Huttunen, intendentti, Kuopion taidemuseo
(seurakuntayhtymän taidetoimikunnan pj), Saana Tammisto,
kulttuuriperintöasiantuntija, Kirkkohallitus, Tapio Laaksonen, yli-intendentti,
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja Ilpo Rannankari, tuomiorovasti
Työryhmä tarkasteli museoviraston esiin nostamia kysymyksiä. Se totesi, että
teos on toteuttamiskelpoinen ja tuomiokirkon arvoon sopiva. Teos
toteutettaisiin led-tekniikalla siten, että teoksessa tapahtuva liike on
äärimmäisen rauhallista ja värimaailma arvorakennukseen sopiva. Teos
asennettaisiin ikkunan taakse siten, että nykyinen ikkuna jää paikalleen.
Asennus mahdollistaa huoltotoimenpiteet. Teoksen tausta on mahdollista
peittää siten, että itse valoteos ei näy sisätilaan, mutta tausta muodostaa
eteistilaan reunoilta valoa heijastavan pyöreän taiteellisen elementin.
Työryhmän arvion mukaan ulko-oven pielessä oleva ulkovalaistus ei haittaa
taideteoksen näkymistä. Koska teoksesta ei ole kannattavaa tehdä koeversiota,
malliasennusten, koe- ja mallivalaistusten tekeminen voi tapahtua vasta, kun
päätös teoksen hankkimisesta on tehty ja teos on valmis.
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Kokouksessaan 22.3.2016 seurakuntaneuvosto keskusteli taideteoksen
hankinnasta ja kustannuksista ja päätti pyytää taiteilija Paavo Räbinän
seuraavaan kokoukseen tarkentamaan luonnoksensa yksityiskohtia.
Räbinä on jättänyt teoksesta kaksi kustannusarvioita, joiden ero selittyy lähinnä
led-valojen laadulla. Kustannusarviot ovat esityslistan liitteenä 1.
Esitys:

Päätetään taidehankinnasta.

Päätös

Taiteilija Paavo Räbinä esitteli tarkempia yksityiskohtia taideteoksesta.
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti, että taidehankinnasta luovutaan.
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KESÄN 2016 RIPPIKOULULEIRIT JA NIIDEN OHJELMA JA TURVALLISUUSVASTUU
Liitteenä 2 on suunnitelma Tuomiokirkkoseurakunnan kesän
2016 rippikoululeireistä ja ehdotus niiden ohjelma- ja
turvallisuusvastuuhenkilöiksi.
Esitys

1. Merkitään suunnitelma tiedoksi
2. Hyväksytään leirien ohjelma- ja turvallisuusvastuut suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Merkittiin suunnitelma tiedoksi ja hyväksyttiin leirien ohjelma- ja
turvallisuusvastuut suunnitelman mukaisesti.

50
NUORISOTYÖNOHJAAJA PIRJO RISSANEN EROANOMUS
Nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissanen on 8.4.2016 päivätyllä kirjeellä jättänyt
eroanomuksen, jossa hän pyytää eroa nuorisotyönohjaajan virasta 1.2.2017
alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. LIITE 3.
Esitys

Myönnetään ero.

Päätös

Myönnettiin ero nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissaselle eläkkeelle siirtymisen
johdosta 1.2.2017 alkaen.

51
LAHJAKORTIN MYÖNTÄMINEN JARKKO KUMPULAISELLE
Tuomiokirkon 200-vuotisjuhlien juhlanäytelmässä Kivi Kiveltä näyttelee Jarkko
Kumpulainen. Hänet saatiin näytelmään mukaan viime metreillä ja hän suostui
tehtävään ilman palkkiota. Kumpulainen tekee näytelmässä vakuuttavia rooleja
ja on käyttänyt harjoitteluun ja esityksiin valtavan määrän aikaansa. Kaikki
muut näyttelijät saavat tehtävästään palkkaa tai palkkiota. Puheenjohtajan
mielestä olisi kohtuullista, että Jarkko Kumpulainenkin saisi hienosta työstään
rahallisen palkkion.
Esitys

Myönnetään Jarkko Kumpulaiselle 1000 euron lahjakortti
näyttelijäsuorituksestaan juhlanäytelmässä.
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Lahjakortti maksetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista.
Päätös

Esityksen mukaan.
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KUOPION TUOMIOKIRKON KAMARIKUORO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2015
Kuopion tuomiokirkon kamarikuoro ry on lähettänyt vuoden 2015
toimintakertomuksen, joka on nähtävänä kokouksessa. Toimintakertomuksen
perusteella seurakunta maksaa kuorolle vuotuisen avustuksen 2650 €.
Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN SÄÄSTÖSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 29.3.2016 toimintamäärärahojen
jakoperusteiden tarkistamista. Kirkkoneuvosto hyväksyi jakomallin, jossa
toimintamäärärahat paikallisseurakuntien kesken jaetaan jatkossa siten,
että keskeisenä jakoperusteena on jäsenmäärä. Järvi-Kuopion
seurakunnan ja Kallaveden seurakunnan osalta tästä poiketaan niiden
alueellisen laajuuden tähden. Järvi-Kuopion seurakunnan
toimintamäärärahat voivat olla 20 prosenttia suuremmat/jäsen ja
Kallaveden seurakunnan toimintamäärärahat Karttulan ja Maaningan
osalta 20 prosenttia suuremmat/ jäsen kuin muilla yhtymän seurakunnilla.
Jakomallista poistettiin samalla ns. perusosa (100 000 €/srk), jota
valmisteleva työryhmä oli ehdottanut.
Yhteisen kirkkoneuvoston aikanaan vahvistaman säästövelvoitteen
mukaan oli arvioitu, että paikallisseurakuntien ja yhteisten työalojen
yhteinen säästövelvoite olisi 4 miljoonaa euroa. Tästä 3 miljoonaa euroa
kohdistettiin paikallisseurakunnille ja 1 miljoonaa euroa yhteisille työaloille.
Nämä säästövelvoitteet perustuivat vuonna 2011 tehtyihin laskelmiin,
jonka mukaan arvioitu talouden kehitys ja välttämättömien
peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellytti mainittujen karsintojen
tekemistä.
Taloudellinen kehitys on ollut ennakoitua positiivisempaa. Pääsääntöisesti
toimintayksiköt ovat pysyneet menokehyksissään ja verotulojen kehitys
on ollut arvioitua positiivisempaa. Tästä syystä toimintayksiköitten
säästövelvoitetta on mahdollista alentaa. Säästövelvoitetta on tarkistettu
seurakuntien osalta 3:sta 2:een miljoonaan euroon ja yhteisten työalojen
osalta 1:stä miljoonasta eurosta 666.000 euroon. Kun lisäksi otetaan
huomioon, että kaikki toimintayksiköt ovat jo tehneet säästöjä yhteensä
812.370 euroa, jää seurakuntien yhteiseksi säästövelvoitteeksi tässä
vaiheessa 1.442.650 euroa ja yhteisten työalojen 411.580 euroa.
Säästövelvoite on jaettu seurakunnille ja yhteisille työaloille niiden
toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Mikäli talouden kehitys sitä
edellyttää säästövelvoitteita voidaan tarkistaa ylöspäin.
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Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 11.4.2016 pyytää
seurakuntaneuvostoilta lausunnot paikallisseurakuntien
toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista ja yhteisten
työalojen johtokunnilta yhteisten työalojen säästövelvoitteista 13.5.2016
mennessä. Puheenjohtaja sai 12.4.2014 tekstiviestin, jossa ilmoitettiin,
että kyseinen lausunnon antamisen takaraja muuttuu, koska määrärahojen
jakoperusteiden muutos ei tule voimaan vuoden 2017 budjetissa.
Hallintovirasto tulee pyytämään lausunnon myöhemmin.
11.4.2016 kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto velvoitti seurakuntia
toimittamaan päivitetyn säästösuunnitelmansa hallintovirastoon.
Tuomiokirkkoseurakunnan päivitetty säästösuunnitelma on liitteenä 4.
Tuomiokirkkoseurakunnan säästösuunnitelmaan ei ole tullut muutoksia
elokuun 2015 jälkeen, jolloin se oli viimeksi seurakuntaneuvoston
käsittelyssä.
Esitys

Merkitään säästösuunnitelma tiedoksi ja toimitetaan se hallintovirastoon.

Päätös

Merkitään tiedoksi ja toimitetaan päivitetty säästösuunnitelma
hallintovirastoon.
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KIRKON DIAKONIAN HOPEISET ANSIOMERKIT
Diakoniatyön johtokunta/vastuuryhmä on pitänyt puhelinkokouksen 6.4.2016.
Kokouksessa on päätetty anoa Kirkkohallituksen diakonian ja sielunhoidon
myöntämiä hopeisia ansiomerkkejä kahdelletoista seurakuntamme
yhteisvastuukerääjälle, jotka ovat olleet kerääjinä tai muissa yhteisvastuun
tehtävissä vähintään 20 vuotta. Henkilöiden (12) luettelo on johtokunnan
pöytäkirjassa, joka on kokouksessa nähtävänä.
Ansiomerkit maksavat 40€ +käsittelykulut 6€ kappaleelta. Yhteensä 552 €.
Ansiomerkit jaetaan seurakuntamme vapaaehtoisten kiitosjuhlassa 11.5.2016.
Esitys

Ansiomerkkien kulut 552 € maksetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

Päätös

Esityksen mukaan.
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TYÖNTEKIJÖIDEN KEVÄTRETKI
Tuomikirkkoseurakunnan työntekijät ovat tehneet perinteisesti
keväällä kevätretken, joka on luonteeltaan virkistystoimintaa,
mutta on sisältänyt yleensä myös jonkun työn sisältöihin liittyvän
koulutus/ tutustumisosion. Budjettiin on varattu retkeä varten
4000 euron määräraha.
Tämän vuoden retki on suunniteltu toteutettavaksi 9.-10.5. Kohteena on Lieksa
ja Koli. Retken ohjelmaan kuuluu tutustumisia kirkko- ja kulttuurikohteisiin.
Majoittuminen tapahtuu Kolin kansallismaiseman keskellä. Kauniiden
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maisemien ja kulttuurin lisäksi työhyvinvointia edistetään luonnossa liikkuen.
Kustannusarvio matkasta: linja-auto 750 € + majoitus 2000 € + ruoat 500 € =
3250 €
Esitys

Hyväksytään kevätretken ohjelma ja kustannusarvio.

Päätös

Esityksen mukaan.
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SOSIAALISEN MEDIAN PELINSÄÄNNÖT
Puheenjohtaja esittelee asian kokouksessa. LIITE 5,
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNALLE PIISPANTARKASTUKSESSA ANNETUT
KEHITYSTEHTÄVÄT JA NIIDEN JATKOTYÖSTÄMINEN
Piispa Jari Jolkkonen antoi tuomiokirkkoseurakunnan piispantarkastuksen
loppulausunnossaan 29.11.2015 seurakunnalle neljä kehitystehtävää, joiden
jatkotyöstäminen on pantava alulle puolen vuoden kuluessa.
Annetut kehitystehtävät ja suunnitellut toimenpiteen niiden johdosta ovat
liitteenä 6.
Esitys

Hyväksytään liitteen 6 mukaiset toimenpiteet piispantarkastuksessa annettujen
kehitystehtävien jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT
Esitys

Merkitään saapuneeksi diakoniatyön vastuuryhmän/johtokunnan
puhelinkokouksen 6.4.2016 pöytäkirja. 7.

Päätös

Merkittiin saapuneeksi.
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EHDOTUS SYYSKAUDEN KOKOUSAIKATAULUKSI
Esitys

Syyskauden kokousaikatauksi ehdotetaan seuraavaa:
- tiistai 16.8.2016 klo 17.00
- tiistai 20.9.2016 klo 17.00
- tiistai 11.10.2016 klo 17.00
- tiistai 8.11.2016 klo 17.00
- tiistai 13.12.2016 klo 17.00
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Kokoukset pidetään kerhohuone Samulissa.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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SEURAAVA KOKOUS
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään tiistaina 31.5.2016 klo 17
kerhohuone Samulissa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Merkittiin tiedoksi Jumalanpalvelusten suunnitelma 15.5.–28.9.2016.
Keskusteltiin kirkon tornin valaistuksesta.
62
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 8 mukaisen muutoksenhakuohjeen ja
valitusosoituksen.
63
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

Kokouksen puolesta

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja

Raija Luomanperä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 19.4.2016

Eero Wetzell

Marjukka Vuorinen

