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Riitta-Liisa Rautsi
Sirkka Sinkkonen
Antti Tapaninaho
Maija Taskinen
Arja Tiittanen
Eero Wetzell
Marjukka Vuorinen

puheenjohtaja, läsnä
varapuheenjohtaja, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, poissa
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, poissa
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
Rautsin varajäsen, läsnä
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1. kappalainen, poissa
vs. kappalainen, poissa
seurakuntapastori, poissa
vs. rovastikuntapastori, poissa
sihteeri. läsnä

137
KOKOUKSEN AVAUS
Aluksi laulettiin virsi 510. Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
138
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 Katriina Hujaselle puh. 040 4848 248 tai
katriina.hujanen@evl.fi
Esitys

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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139
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista § 137-150 hyväksytään työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä ja
§ muutoksilla
- lapsiasiavaltuutetun valinta § 146.1
- kirkkoherran päätökset lisäesityslista § 146.2
- sekä § 146.3 ja 146.4.

Päätös

Esityksen mukaan.

140
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO SEKÄ
KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina kokouksen jälkeen ja nähtävillä
12.10. – 11.11..2016 ma-pe klo 9-15 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa,
Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Poutiainen ja Markku Hyvärinen.

141
KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017
Kirkon virka- ja työehtosopimukseen kuuluu kirkon henkilöstön ammatillisen
osaamisen kehittämissopimus. Sopimuksen tarkoituksena on edistää työnantajan
palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista. Työnantajan on
laadittava
työntekijöiden
ammatillisen
osaamisen
kehittämiseksi
koulutussuunnitelma.
Koulutus voi olla erilaista lisä- ja
täydennyskoulutusta, joka voi olla
lyhytkestoista, esim. seminaareja, konferensseja, neuvottelupäiviä tai
pitkäkestoista, esim. erikoistumiskoulutusta. Koulutus voi tähdätä myös
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen. Se voi olla ulkopuolisten järjestämää tai
seurakunnan sisäistä koulutusta.
Koulutussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon koko henkilöstö. Suunnitelmassa
otetaan huomioon myös määräaikaiset ja osa-aikaiset, joita ei voi asettaa
huonompaan asemaan vain palvelussuhteen kestoajan tai työajan pituuden
suhteen, jollei toimintaa voida perustella asiallisilla syillä.
Suunnitelmaa laadittaessa pohditaan, mikä koulutus on oikeasti välttämätöntä
seurakunnan ja viranhoidon kannalta ja tarpeellista se, mikä muuten rakentaa
työntekijää.
Päivärahat maksetaan niistä koulutuksista, jotka katsotaan
välttämättömiksi (Hv). Tarpeellista (Ht) koulutuksista ei päivärahoja makseta.
Pastoraalikurssit ovat aina tarkoituksenmukaista koulutusta. Niistä maksetaan
matkat, koulutus ja majoitus. Suositus on, että koulutuskeskuksen järjestämiä
pastoraalikursseja sisällytettäisiin korkeintaan kaksi vuoteen.
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Tuomiokirkkoseurakunnan koulutussuunnitelma, liite 1.
Esitys

Hyväksytään liitteen mukainen koulutussuunnitelma.

Päätös

Ilpo Rannankari poistui kirkkoherran koulutussuunnitelman käsittelyn ajaksi.
Kokouksessa esittelijänä toimi varapuheenjohtaja Liisa Karjalainen. Hyväksyttiin
liitteen mukainen koulutussuunnitelma.

142
NUORISOTYÖNOHJAAJA JARKKO VOUTILAISEN SIIRTÄMINEN
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKAAN
Seurakuntaneuvosto
on
kokouksessaan
19.4.2016
myöntänyt
nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissaselle eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.2.2017
alkaen, eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Yhteinen kirkkoneuvosto on
kokouksessaan 13.6.2016 § 133 antanut tuomiokirkkoseurakunnalle luvan viran
täyttöön.
Tuomiokirkkoseurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa. Toinen on
seurakunnan oma virka. Tämä virka on tulossa avoimeksi 1.2.2017 Pirjo
Rissasen siirtyessä eläkkeelle. Toinen on seurakuntayhtymän virka, jossa
viranhaltijana on Jarkko Voutilainen. Seurakuntayhtymän virat sijoitetaan
määräaikaiseksi johonkin seurakuntaan. Ajatuksena on ollut, että näin voidaan
virkoja tarvittaessa joustavasti siirtää seurakunnasta toiseen.
Yhtymän
hallinnossa on sovittu, että tämän viran sijoituspaikkana säilyy
tuomiokirkkoseurakunta ainakin vuoteen 2021 saakka.
Seurakunnan oman viran tullessa avoimeksi syntyy tilanne, jossa pitkään
seurakunnassa työtä tehnyt nuorisotyönohjaaja on virassa, joka saattaa siirtyä
toiseen seurakuntaan, ja vasta valittu tulee virkaan, jossa tällaista uhkaa ei ole.
Se ei tunnu kohtuulliselta.
Puheenjohtaja on keskustellut asiasta hallintojohtajan kanssa. Hallintojohtajan
käsityksen mukaan viranhaltija voidaan hänen omalla suostumuksellaan siirtää
toiseen virkaan ilman hakumenettelyä.
Jos Jarkko Voutilainen siirretään nykyisestä, seurakuntayhtymän
nuorisotyönohjaajan
virasta
tuomiokirkkoseurakunnan
omaan
nuorisotyönohjaajan virkaan, avoimeksi tulisi 1.2.2017 seurakuntayhtymän
virka.
Jarkko Voutilainen on kirjallisesti ilmoittanut, että hän suostuu siihen, että hänet
siirretään nykyisestä, seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan virastaan
tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan 1.2.2017 alkaen.
Esitys:

Siirretään nuorisotyönohjaaja Jarkko Voutilainen nykyisestä virastaan
tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan 1.2.2017 alkaen.
Ilmoitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto on siirtänyt nuorisotyönohjaaja Jarkko Voutilaisen
nykyisestä,
seurakuntayhtymän
nuorisotyönohjaajan
virasta
tuomiokirkkoseurakunnan omaan nuorisotyönohjaajan virkaan ja että 1.2.20167
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avoimeksi tulee tuomikirkkoseurakuntaan vuoden 2016 loppuun sijoitettu
seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan virka.
Seurakuntaneuvosta pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää tämä virka
siten, että sen sijoituspaikkana on tuomiokirkkoseurakunta vuoden 2021
loppuun, kuten henkilöstösuunnitelmassa esitetään.
Päätös:

Esityksen mukainen.

143
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN HAKUILMOITUKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja on keskustellut nuorisotyönohjaaja Jarkko Voutilaisen,
nuorisopastori Satu Karjalaisen ja varhaiskasvatuksen pastori Kirsi Perämaan
kanssa hakuun tulevan viran toimenkuvasta. Viranhaltijoilla on yhteisymmärrys
siitä, että tehtävien painopisteen tulee olla varhaisnuorisotyössä. Kuitenkin on
myös tärkeää, että tuleva nuorisotyönohjaaja osallistuu laaja-alaisesti kasvatuksen
kenttään niin rippikoulu-, nuoriso- kuin perhetyössä.
Liitteenä 2 on viran hakuilmoitusehdotus.
johtosääntö jaetaan kokouksessa.
Esitys:

Hyväksytään liitteen mukainen hakuilmoitus.

Päätös:

Siirrettiin käsittely seuraavaan kokoukseen.

Nuorisotyönohjaajien

viran

144
NUORISOTYÖNOHJAAN VIRAN VALINTAA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN JA
VIRAN TÄYTÖN AIKATAULU
On järkevää, että nuorisotyönohjaajan viran valintaa varten valitaan työryhmä,
jonka tehtävänä on tehdä hakijoiden välinen ansiovertailu, valita hakijoiden
joukosta parhaaksi katsomansa määrä haastateltavia, haastatella heidät ja tehdä
niiden perusteella seurakuntaneuvostolle ehdotus virkaan valittavasta.
Työryhmän puheenjohtajana voisi olla tuomiorovasti ja sen jäseninä
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, nuorisopastori Satu Karjalainen ja yksi
seurakuntaneuvoston nimeämä edustaja.
Liitteenä 3 on viran täytön aikataulu.
Esitys:

Valitaan valintaa valmisteleva työryhmä.
Hyväksytään liitteen mukainen aikataulu.
Sirkka Sinkkonen esitti työryhmään seurakuntaneuvoston edustajana Merja
Leppälää. Seurakuntaneuvosto kannatti esitystä.

Päätös:

Työryhmään valittiin seurakuntaneuvostosta yksimielisesti Merja Leppälä.
Aikataulun osalta asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

145
KESKUSTELUA YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN
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SEMINAARIMATKAN OPEN SPACE- TYÖSKENTELYSSÄ ESIIN NOUSSEISTA ASIOISTA
Yhteinen kirkkoneuvosto ja johtavat viranhaltijat tekivät seminaarimatkan
Unkariin, Györiin, 2.-5.9.2016.
Seminaarissa toteutettiin Open Spacetyöskentely, jonka aiheena oli Kuopion seurakuntien tulevaisuus.
Työskentelyn koonti on liitteenä 4.
Tuomiokirkkoseurakuntaa koskevia asioita keskustelussa olivat erityisesti
seurakunnan tuleviin tilaratkaisuihin liittyvät kysymykset. Niihin liittyen
keskustelussa oli esillä myös diakoniakeskuksen asema yhtymän organisaatiossa.
Voisiko
diakoniakeskuksen
nykyisestä
toiminnasta
osa
olla
tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan sisässä tapahtuvaa?
Kristillisen kasvatuksen kysymyksissä nousi esiin huoli siitä, miten kasvatustyötä
tehdään tilanteessa, jossa mahdollisesti esim. koulujen ja päiväkotien kanssa
tehtävä yhteistyö ohenee.
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien keskinäistä tehtäväjakoa pohdittiin.
Seurakuntayhtymä on paikallisseurakuntien työn palvelija.
Seurakuntarakenteiden
muuttamisesta
rakenneselvityksen
suunnassa
keskusteltiin. Todettiin, että aloiteoikeus asiassa on paikallisseurakunnilla,
piispalla ja tuomiokapitulilla, ei yhtymän yhteisillä hallintoelimillä.
Esitys:

Keskustellaan esille nousseista kysymyksistä.
Seurakuntaneuvosto
esittää
Yhteiselle
kirkkoneuvostolle,
että
Tuomiokirkkoseurakunnasta nimettäisiin lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston
nimeämään työryhmään (YKN 10.10.2016, päätös § 205) valmistelemaan
Keskusseurakuntatalon toimitilakysymystä, kirkkoherra, tuomiorovasti Ilpo
Rannankari.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto kävi keskustelua. Päätös esityksen mukainen.

146
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
146.1.
SEURAKUNTANEUVOSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN
LAPSIASIAHENKILÖKSI TIINA AIRAKSISEN TILALLE
Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 13.9.2016 Seppo Niskasen
Tiina Airaksisen tilalle seurakunnan lapsiasiahenkilöksi sillä ehdolla, että hän
suostuu tehtävään. Kokouksessa 20.9.2016 Seppo Niskanen ilmoitti suostuvansa
tehtävään. (Pykälään oli tullut erheellisesti ”lapsiasiavaltuutetuksi”)
Myöhemmin on ilmennyt, että seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen ohjaaja
Riitta Immonen oli kutsunut keväällä lapsiasiahenkilöiden kokoukseen Tiina
Airaksisen tilalle seurakuntaneuvoston jäsenen Antti Tapaninahon.
Jotta asiassa ei synny väärinymmärryksiä on syytä vielä kerran keskustella asiasta
yhdessä. Seppo Niskanen kertoi suostumuksensa yhteydessä, että tehtävän
hoitaminen on hänen kohdallaan haasteellista työkiireiden ja muiden vastuiden
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takia. Jos Antti Tapaninaho on kiinnostunut tehtävästä ja hänellä on aikaa
tehtävän hoitamiseen, voidaan puheenjohtajan mielestä tehdä vielä uusi valinta.
Esitys:

Keskustellaan asiasta ja tehdään uusi päätös, jos se tuntuu
tarkoituksenmukaiselta.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto kävi keskustelua ja päätti, että valitaan Antti Tapaninaho
Tuomiokirkkoseurakunnan lapsiasiahenkilöksi, Seppo Niskasen tilalle.

146.2
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖS TIEDOKSI SEURAKUNTANEUVOSTOLLE
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

146.3.
PASTORI HANNA VASILJEVIN PALKKAUKSESTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys

Tuomiokapituli on kokouksessaan 29.9.2016 antanut pastori Hanna Vasiljeville
viranhoitomääräyksen tuomikirkkoseurakunnan 2.seurakuntapastorin virkaa
31.12.2017 saakka. Seurakuntaneuvosto päättää hänen palkastaan.

Seurakuntapastorin vaativuusryhmäksi on määritelty 601.
Vaativuusryhmän peruspalkka on 2641,14 €. Lisäksi tulee
vuosisidonnainen palkanosa, joka perustuu työntekijän työkokemukseen
ja palvelussuhteen kestoon. Vuosisidonnainen palkanosa määräytyy
prosentteina tehtävän peruspalkasta.
Päätös

Määrätään pastori Hanna Vasiljevin palkaksi vaatimusryhmän 601 mukainen
peruspalkka joka on 2641,14 euroa.

146.4
SEURAKUNTANEUVOSTON KUTSUN JA ESITYSLISTAN POSTITUS ENNAKKONA
SÄHKÖISESTI
Esitys

Jatkossa tulisi seurakuntaneuvoston kutsu ja esityslista (ei liitteitä) ennakkona
sähköpostilla seurakuntaneuvoston jäsenille kokousta edeltävän viikon
keskiviikkona ja torstaina toimitus postitse liitteineen.

Päätös

Esityksen mukainen.

147
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään tiistaina 08.11.2016 klo 17
Keskusseurakuntatalon koulutussalissa.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT
Ei pöytäkirjoja ja muistioita.

149
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaisen muutoksenhakuohjeen ja
valitusosoituksen.

150
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja

Katriina Hujanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 11.10.2016

Auli Poutiainen

Markku Hyvärinen

