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ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Aika

Tiistai 08.11.2016 klo 17

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 C

10/2016
10/2016

Kokoonpano ja läsnäolo
Ilpo Rannankari

Liisa Karjalainen
Iris Asikainen
Markku Hyvärinen
Merja Leppälä
Matti Mänttäri
Seppo Niskanen
Mauri Pesonen
Auli Poutiainen
Riitta-Liisa Rautsi
Sirkka Sinkkonen
Antti Tapaninaho
Maija Taskinen
Arja Tiittanen
Eero Wetzell

puheenjohtaja
läsnä, poistui
klo 18.30 § 158 käsittelyn ajaksi,
Pykälän 158 käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi
Iris Asikainen
varapuheenjohtaja
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Lauri Kastarinen
Satu Karjalainen
Liisa Penttinen
Kirsi Perämaa
Hanna Vasiljev
Katriina Hujanen

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

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
läsnä

Timo Korhonen

hallintojohtaja

läsnä

Kokoukseen kutsuttu

151
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja luki aluksi pyhäinpäivän tekstin ja rukoilimme edesmenneiden
Sirkka Järveläisen ja Timo Marjasen muistolle. Laulettiin virrestä 146: 1 a 4
säkeistö. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
152
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

153
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
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Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

154
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
09.11. – 08.12.2016 ma-pe klo 9-15 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa,
Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Sirkka Sinkkonen ja Antti Tapaninaho.

155
LAUSUNNON ANTAMINEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOSTA SEKÄ TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2018 -2019
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt esityksen vuoden 2017 talousarvioksi
ja vuosien 2018–2019 toiminta- ja talous-suunnitelmaksi. Liite 1.
Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Timo Korhonen, joka käyttää
keskustelussa ensimmäisen puheenvuoron.
Esitys

Päätös

Puolletaan yhteisen kirkkoneuvoston esitystä vuoden 2017 talousarvioksi ja
vuosien 2018–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
Esityksen mukaan.

156
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN HALUAIKATAULUN JA 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 hakuaikataulu ja hakuilmoitus.
Esitys:

Hyväksytään liitteen mukainen hakuaikataulu ja hakuilmoitus

Päätös:

Esityksen mukaan.

157
PIISPAINKOKOUKSEN SELONTEKO AVIOLIITTOLAIN MUUTOKSEN JOHDOSTA
Eduskunnan päätti 28.11.2014 muuttaa avioliittolakia niin, että
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se koskee ”kahta henkilöä” eikä vain ”naista ja miestä” (1:1§, 1 mom).
Muutoksen tullessa voimaan 1.3.2017 avioliitto laajentuu koskemaan myös
samaa sukupuolta olevia pareja.
Kirkolliskokous pyysi piispainkokousta antamaan seurakuntia ja papistoa varten
selonteon kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen aikaisempiin lausuntoihin
perustuvasta avioliittokäsityksestä, kaikkien ihmisten luovuttamattomasta
ihmisarvosta ja papin velvollisuuksista.
Piispainkokous kävi asiaa koskevan lähetekeskustelun Helsingissä 25.1.
pidetyssä istunnossaan ja päätti sen perusteella nimittää selontekoa
valmistelemaan työryhmän, johon kuuluivat piispa Björn Vikström, piispa Jari
Jolkkonen sekä piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen (siht.).
Selonteko on liitteenä 3.
Piispa on pyytänyt hiippakuntamme kirkkoherroja saattamaan selonteon
seurakunta/ kirkkoneuvoston tiedoksi.
Puheenjohtaja kiinnittää huomiota eritysesti asiakirjan kohtaan ”Näkökohtia
samaa sukupuolta olevien avioparien palvelemiseen” sekä ”Eläminen erilaisten
avioliittokäsitysten kanssa”. Näistä nousevat mm. seuraavat käytännön
näkökohdat:












Vaikka pappi ei voimassa olevan kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan
mukaan voi toimittaa avioliiton vihkimistä tai sen siunaamista, pappi tai
muu työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla siviiliavioliiton
solmineiden kanssa ja heidän puolestaan.
Kirkkotilan käyttämisessä noudatetaan, mitä on säädetty
kirkkojärjestyksessa (KJ 9:7 ja 14:2). sen mukaan kirkon kä’yttämisestä
päättävät kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto yhdessä.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on tehnyt 14.6.2011
päätöksen, jonka mukaan vapaamuotoinen rukoushetki parisuheensa
rekisteröineiden puolesta voidaan toimittaa Tuomiokirkossa ja muissa
tuomikirkkoseurakunnan tiloissa piispainkokouksen ohjeen mukaan.
Tämän päätöksen mukaisesti voitaneen toimia myös nyt, kun on
kysymys rukoushetkestä samaa sukupuolta olevien siviiliavioliiton
solmineiden kanssa.
Muussa seurakunnan toiminnassa periaatteena on, että samaa
sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä
toimitettaviin avioliittoihin.
Kun seurakunassa tutkitaan avioliiton esteitä tai seurakunnan tiloja
halutaan vuokrata juhlia varten, toimitaan kuten voimassa oleva
ohjeistus määrää ja käytäntö edellyttää.
Pyydettäessä voidaan seurakunnan jäsenen siviilivihkimisenä
toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa sen
mukaan, mikä on paikallinen tapa.
Kirkon työntekijällä kuten muillakin jäsenillä on oikeus osallistua
avioliitosta käytävään keskusteluun niin kirkon sisällä kuin muuallakin
yhteiskunnassa.
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Merkitään selonteko tiedoksi.
Todetaan, että tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston 14.6.2011
tekemä päätös, joka koskee Tuomiokirkon ja tuomiokirkkoseurakunnan muiden
tilojen käyttöä vapaamuotoiseen rukoushetkeen parisuhteensa rekisteröineiden
kanssa ja heidän puolestaan, koskee nyt uudessa tilanteessa niitä, jotka ovat
solmineet siviiliavioliiton samaa sukupuolta olevien kanssa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

158
YSTÄVYYSSEURAKUNTAVIERAILU
Tuomiorovasti on yhdessä Tallinnan Nõmmen seurakunnan kirkkoherran Ove
Sanderin ja Vahtivuoren kamariyhtyeen kanssa suunnitellut joulukonserttia ja
osallistumista Nõmmen seurakunnan adventtimessuun 10. ja 11.12.2016.
Ohjelmassa olisi joulukonsertti Nõmmen Lunastajan kirkossa la 10.12. illalla ja
messu Nõmmen Rauhan kirkossa su 11.12. Tuomiorovasti ja kamariyhtye ovat
pitäneet vastaavan konsertin Kuopion tuomiokirkossa viime joulun alla.
Joulukonsertin alustava ohjelma on liitteenä 4. Kamariyhtye avustaisi myös
sunnuntain messussa, jossa tuomiorovasti saarnaisi.
Vahtivuoren kamariyhtye on ollut erittäin aktiivisesti avustamassa
tuomiokirkkoseurakunnan jumalanpalveluselämässä ja seurakunnan muissakin
tapahtumissa ja on sitoutunut siihen myös tulevaisuudessa. Kamariyhtye oli
keväällä 2015 konsertoimassa Nõmmessä seurakunnan lähettämänä, sai siellä
hienon vastaanoton ja loi ystävyysseurakuntatyötä edistäviä suhteita.
Vahtivuoren kamariyhtyeeseen kuuluu 9 soittajaa, ja he ovat sitoutuneet
maksamaan matkastaan omavastuuna 50-100 €. Matkatoimiston tarjous
matkan kustannuksista on lähtijöiden kokonaismäärästä riippuen 225-245 €/
henkilö. Kamariyhtyeen jäsenten puolisot lähtevät matkalle mukaan, mutta
maksavat itse kaikki kulunsa. Heidän mukanaolonsa on toisaalta
rikastuttamassa kanssakäymistä Nõmmen seurakuntalaisten kanssa.
Tuomiorovasti osallistuisi matkalle vapaa-ajallaan.
Esitys:

Avustetaan Vahtivuoren kamariyhtyettä Nõmmeen suuntautuvalla konsertti- ja
ystävyysseurakuntamatkalla 1500 eurolla.
Todetaan, että tuomiorovasti osallistuu matkalle vapaa-ajallaan, mutta korvataan
hänelle matkakulut (225-245€).
Molemmat maksetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista.
Pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Iris Asikainen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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159
KANTTORIN VIRAN TÄYTTÖPROSESSI
Kanttori Pekka Leskelälle on myönnetty ero virastaan 1.9.2017 lukien.
Esitys:

Keskustellaan viran täytöstä ja sen aikataulusta.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja merkittiin tiedoksi.

160
MUISTAMISIA
Seurakuntamestari Timo Järveläinen on valittu Turku-Kaarinen
seurakuntayhtymään seurakuntamestariksi. Hänen läksiäisiään vietettiin 30.10.
Tuomiokirkossa. Hänelle annettiin 200 euron lahjakortti seurakuntaneuvoston
lahjana. Lahja maksettiin seurakuntaneuvoston käyttövaroista.
Pääemäntä Sinikka Tiirikainen viettää syntymäpäivää 11.12.2016 ja
ylivahtimestari Hannu Korhonen 29.12.2016.
Esitys:

Merkitään Timo Järveläisen muistaminen tiedoksi.
Muistetaan Sinikka Tiirikaista ja Hannu Korhosta molempia 200 euron
lahjakortilla, joka maksetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

161
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Tilatyöryhmän väliaikaraportti ti 13.12. kokoukseen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

162
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään tiistaina 13.12.2016 alkaen jo
klo 16.00 Keskusseurakuntatalolla kerhohuone Samulissa YKV kokouksesta
johtuen.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

163
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaisen muutoksenhakuohjeen ja
valitusosoituksen.
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164
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja

Katriina Hujanen
sihteeri

Puheenjohtajana § 158 käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi
Iris Asikainen

Iris Asikainen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 8.11.2016

Sirkka Sinkkonen

Antti Tapaninaho

