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Aika

Tiistai 31.5.2016 klo 17.00-18.40

Paikka

Ravintola Frans & Sophie, Minna Canthin katu 16

5 /2016
5 /2016

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
Veikko Vilmi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Sinkkosen varajäsen

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

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

toimistosihteeri

läsnä

Katriina Hujanen
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
65
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.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä:
- Diakoni Kirsi Launosen aroanomus
- Seurakuntapastorin viran täyttäminen
67
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN,
TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina torstaina 2.6.2016 klo 9-15
tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa ja nähtävillä 3.6.–3.7.2016 klo 9-15
Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa, Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iris Asikainen ja Eero Wetzell.
Pöytäkirja on valmis tarkistamista varten torstaina 2.6. klo 9-15.
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ANOMUS YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE NUORISOTYÖNOHJAAN VIRAN
TÄYTTÄMISESTÄ
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 19.4.2016 myöntänyt
nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissaselle eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.2.2017
alkaen, eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Seurakuntayhtymässä sovittujen pelinsääntöjen mukaan yhteinen
kirkkoneuvosto antaa seurakunnille luvan virkojen täyttämiseen.
Tuomiokirkkoseurakunnassa on vain kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja yksi
lastenohjaajan työsuhde. Tällä työvoimalla, tietysti täydennettynä työalojen
toimintaan osallistuvien pappien työpanoksella, on hoidettava koko
kasvatuksen kenttä, lapsi-, perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, koulu- ja
rippikoulutyö.
Tuomiokirkkoseurakunta on säästösuunnitelmassaan esittänyt, että
taloustilanteen niin vaatiessa, seurakunta voisi luopua puolesta virasta tämän
viran tullessa avoimeksi. Seurakuntayhtymässä on menossa
talousarviomäärärahojen jakoperusteiden uudistaminen ja myös arvioita
säästötavoitteista tarkistettaneen alaspäin. Molemmat merkitsevät
tuomiokirkkoseurakunnan osalta sitä, että tarve säästöihin suunniteltuun
viroista luopumiseen jonkun verran vähenee. Juuri nyt ei ole tarvetta vähentää
resurssia kasvatustyöstä, joka jo tällä hetkellä tekee työtään hyvin pienellä
resurssilla.
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Tuomiokirkkoseurakunnan lapsiasiahenkilöt Kirsi Perämaa ja Tiina Airaksinen
ovat antaneet viran täyttöön liittyen seuraavan arvion:
”Nuorisotyönohjaajan viran täyttämisen lapsivaikutukset
Päätöksellä nuorisotyönohjaajan viran täyttämisestä on vaikutusta Kuopion
tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuviin lapsiin ja lapsiperheisiin, koska
täytettävä tehtävä sisältää työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa kanssa.
Nuorisotyön ohjaajan viran täyttämättä jättäminen vaikuttaisi merkittävästi
Tuomiokirkkoseurakunnan nuoriso-, koulu- ja perhetyöhön. Tällä hetkellä
nuorisotyön viran tehtäviin on kuulunut laajasti työtä eri-ikäisten lasten,
nuorten ja heidän perheiden parissa. Viran täyttämättä jättäminen vaikuttaisi
siten, että nykyisellä tavalla ei enää pystyttäisi järjestämään eri-ikäisten lasten
kerhotoimintaa, leirejä, kouluyhteistyötä eikä henkilökohtaista tukea perheille.
Virantäyttämättä jättämisellä olisi vaikutuksia myös rippikoulutyön
järjestämisessä jäljelle jäävillä henkilöstöresursseilla.
Eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten oikeuksien
toteutuminen turvataan parhaiten siten, että nuorisotyönohjaajan virka
täytetään.”
Esitys:

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä
kirkkoneuvostolta lupaa saada täyttää nuorisotyönohjaajan virka 1.2.2017
lukien, kun viran nykyinen haltija jää eläkkeelle. Valmistelussa on otettu
huomioon lapsiasiainvaikutukset.

Päätös

Esityksen mukaan.
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KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN TESTAMENTTIRAHASTOJA
KOSKEVA SELVITYS VUODELTA 2015
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalla on kaikkiaan kahdeksan testamenttirahastoa. Vuonna 2012 seitsemän testamenttirahastoa yhdistettiin kahdeksi
rahastoksi. Vanhustyönrahastoon yhdistettiin Enni Saxbomin rahasto, Rakel
Väinölän rahasto ja Kerttu Heikkisen rahasto. Diakoniatyön rahastoon
yhdistettiin Helmi Tuhkasen rahasto, Irene Kauton rahasto, Anna-Liisa Siltasalon
rahasto ja Hilma Hiltusen rahasto. Lahja Koposen testamenttirahasto jäi omaksi
rahastoksi, koska rahaston hallinta on jaettu diakoniakeskuksen ja
Tuomiokirkkoseurakunnan kesken. Yhdistetyille rahastoille hyväksyttiin uudet
säännöt.
Testamenttirahastojen käytöstä vastaa ja rahastojen hoitokuntana toimii Kuopion
tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta.
Sääntöjen mukaan rahastojen kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa
seurakuntayhtymän hallintovirasto yhtymän taloussäännön mukaisesti.
Rahastojen tilintarkastus suoritetaan niin kuin seurakunnan tilintarkastuksesta on
säädetty.
Rahastojen hoitokunnan on vuosittain annettava selvitys yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle varojen käytöstä
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edelliseltä vuodelta. Selvitys annetaan tiedoksi myös Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvostolle.
Diakoniatyön vastuuryhmä/johtokunta on kokouksessaan 12.5.2016 hyväksynyt
liitteen 1 mukaisen selvityksen Tuomiokirkkoseurakunnan testamenttivarojen
käytöstä vuodelta 2015.
Esitys

Merkitään tiedoksi selvitys Tuomiokirkkoseurakunnan testamenttivarojen
käytöstä vuodelta 2015 ja lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi selvitys Tuomiokirkkoseurakunnan testamenttivarojen
käytöstä vuodelta 2015 ja lähetetään selvitys yhteiselle kirkkoneuvostolle ja
edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
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LÄHETYSTYÖN TESTAMENTTIRAHASTOA KOSKEVA SELVITYS VUODELTA 2015
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalla on Aili Parviaisen testamenttirahasto.
Rahaston nimi on ”Aili Parviaisen testamenttirahasto”.
Rahasto muodostuu Aili Parviaisen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalle
5.9.1989 päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta.
Rahaston hoitokuntana toimii ja sen hallintoa hoitaa tuomiokirkkoseurakunnan
lähetystyön ja kansainvälisen diakoniatyön vastuuryhmä.
Rahaston varojen käyttämisestä testamentin määräämään tarkoitukseen päättää
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston Tuomiokirkkoseurakunnan
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmän esittämällä tavalla.
Rahaston kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa seurakuntayhtymän
hallintovirasto taloussäännön määräysten mukaisesti. Rahaston tilintarkastus
suoritetaan niin kuin seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta on säädetty.
Rahaston hoitokunnan on vuosittain annettava selvitys yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle varojen käytöstä
edelliseltä vuodelta. Selvitys annetaan tiedoksi myös
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Selvitys liitteenä 2
Esitys

Merkitään tiedoksi Aili Parviaisen testamenttirahaston selvitys
testamenttivarojen käytöstä vuodelta 2015 ja lähetetään yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Aili Parviaisen testamenttirahaston selvitys
testamenttivarojen käytöstä vuodelta 2015 ja lähetetään selvitys yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
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Tarja Säynevirran kausi Thaimaan nimikkolähettinä päättyy kesällä 2016.
Suomen Lähetysseura/Suvimarja Rannankari-Norjanen on lähettänyt
huhtikuussa Tuomiokirkkoseurakunnalle ehdotuksen Säynevirran sopimuksen
korvaavista nimikkokohteista. Ehdotus on liitteenä 3. Hän ehdottaa, että
seurakunta ryhtyisi tukemaan
1) Thaimaan ev.lut. kirkon työtä ja sen lisäresurssihanketta sekä
2) Shalhevetyah-keskusta Israelin Länsi-Jerusalemissa
Molempien lähetyskannastustavoite on 3500 euroa ja ne sisältyvät
Lähetysseuran kanssa solmittuun palvelusopimukseen.
Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmä on
kokouksessaan 16.5.2016 päätynyt esittämään, että Rannankari-Norjosen
ehdotus hyväksytään sellaisenaan.
Esitys

Hyväksytään lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmän ehdotus.

Päätös

Hyväksyttiin lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmän ehdotus.
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KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 5.6. – 31.12.2016
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan
kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien
tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma
voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi).
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee
noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle
pyhäpäivälle.
Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään
pyhäpäivän jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan
pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla
useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen
kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallitus valvoo, että Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille tilitetään
kaikki niille määrätyt kolehdit.
Kolehteja on siis kolmenlaisia: 1) Kirkkohallituksen määräämät, päiviin sidotut
kolehdit. 2) Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät, tiettyyn
ajanjaksoon sisällytettävät kolehdit. 3) Seurakunnan vapaan harkinnan mukaan
kannettavat kolehdit, joihin kirkkohallitus antaa myös suositeltavia
kolehtikohteita.

Erilaiset järjestöt ja yhdistykset lähettävät seurakunnille anomuksia kolehdeista,
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myös näistä seurakunta voi valita kolehtikohteita. Luetteko kirkkohallituksen
suosittelemista kohteista ja virastoon tulleista kolehtianomuksista on nähtävänä
kokouksessa.
Esitys

Hyväksytään liitteen 4 mukainen kolehtisuunnitelma ajalle 5.6.–31.12. 2016

Päätös

Hyväksyttiin liitteen mukainen kolehtisuunnitelma ajalle 5.6.-31.12.2016
seuraavalla lisäyksellä:
Adventtisunnuntaina 27.11. klo 18 Adventtivesperissä kerätään kolehti
Tuomiokirkkokuorolle.
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ERON MYÖNTÄMINEN TIINA AIRAKSISELLE SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa
mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä
syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on,
todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan
varajäsen.
Tiina Airaksinen on 24.1.2016 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa
seurakuntaneuvoston jäsenyydestä seurakunnasta pois muuton vuoksi. LIITE 5.
Esitys

1. Myönnetään ero Tiina Airaksiselle seurakuntaneuvoston jäsenyydestä
2. Kutsutaan hänen tilalleen samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen
varajäsen Antti Tapaninaho.

Päätös

Esityksen mukaan.
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SEURAKUNTANEUVOSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN
DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTAAN/VASTUURYHMÄÄN TIINA AIRAKSISEN TILALLE
Esitys:

Valitaan seurakuntaneuvoston edustaja tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön
johtokuntaan/vastuuryhmään.

Päätös

Seurakuntaneuvoston edustajaksi tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön
johtokuntaan/vastuuryhmään valittiin yksimielisesti Mauri Pesonen.
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PASTORI SATU KARJALAISEN VIRKAVAPAUSANOMUS
Pastori Satu Karjalainen anoo Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta 20 %
virkavapautta henkilökohtaisista syistä ajalle 1.8.2016–31.12.2017. LIITE 6.
Seurakuntaneuvoston on annettava lausuntonsa virkavapausanomukseen.
Esitys

Seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Satu Karjalaisen virkavapautta.

Päätös

Seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Satu Karjalaisen virkavapautta.
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KANTTORI PEKKA LESKELÄN EROANOMUS
Kanttori Pekka Leskelä anoo eroa Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kanttorin
virasta 1.9.2017 alkaen. LIITE 7.
Esitys

Myönnetään kanttori Pekka Leskelälle ero kanttorin virasta 1.9.2017 alkaen.

Päätös

Myönnettiin ero kanttori Pekka Leskelälle kanttorin virasta 1.9.2017 alkaen.
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KORVAUKSEN MAKSAMINEN TAITEILIJA PAAVO RÄBINÄLLE TUOMIOKIRKKOON
SUUNNITELLUN TAIDETEOKSEN JATKOJALOSTAMISESTA
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.
Luonnoksen jatkotyöstämisestä todettiin esittelytekstissä seuraavasti: ”Koska
ehdotusta täytyy jatkojalostaa ja sen teknisen toteuttamisen mahdollisuuksia
kokeilla aivan käytännössä, on seurakuntaneuvoston päätettävä, katsooko se
tarpeelliseksi, että Räbinää pyydetään työstämään ideaa edelleen esim.
helmikuun loppuun saakka. Tästä kehittämisestä tulee edelleen kustannuksia.
Jos seurakuntaneuvosto päättää lopulta tilata teoksen, kaikki suunnittelusta
maksetut korvaukset vähennetään teoksen loppusummasta.”
Seurakuntaneuvosto päätti, että hankintaa jatketaan esittelyn mukaisesti.
Taiteilija Räbinä työsti teosta mm. museoviraston lausunnot huomioon ottaen.
Näiden lausuntojen perusteella hän mm. suunnitteli ikkunan eteisen puoleiseen
osaan erillisen taiteellisen elementin, joka olisi estänyt led-valojen näkymisen
sisätilaan ja kuitenkin luonut kauniin, valoa reunoilta heijastavan elementin
eteistilaan.
Kokouksessaan 22.3.2016 seurakuntaneuvosto keskusteli taideteoksen
hankinnasta ja kustannuksista ja päätti pyytää taiteilija Räbinän seuraavaan
kokoukseen tarkentamaan luonnoksensa yksityiskohtia.
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Taiteilija Räbinä oli seurakuntaneuvoston kokouksessa 19.4.2016. esittelemässä
teoksensa, jonka lopullinen nimi oli ”Valon kosketus”. Samassa kokouksessa
seurakuntaneuvosto päätti luopua hankkeesta, koska se katsoi hankkeen
kustannusten nousseen liian korkeiksi. Seurakuntaneuvosto ei myöskään ollut
vakuuttunut siitä, että valoteos toimisi puuristikoiden peittämässä ikkunassa
toivotulla tavalla varsinkaan valoisampina vuodenaikoina.
Taiteilija Räbinä on toimittanut seurakuntaneuvostolle vastineen ja
korvausvaatimuksen. (Liite 8).
Puheenjohtaja on pyytänyt seurakuntayhtymän taidetoimikunnan
puheenjohtaja, vt. taidemuseon johtaja Marianna Huttuselta
asiantuntijalausunnon korvausvaatimuksesta. (Liite 9)
Koska seurakuntaneuvosto on päätöksissään sitoutunut viemään hankintaa
eteenpäin tietoisena siitä, että lisäsuunnittelu tuo taiteilijalle lisätyötä ja
kustannuksia, ja koska taiteilijan korvausvaatimukset ovat asiatuntijalausunnon
perusteella asianmukaisia, on perusteltua, että korvaukset maksetaan taiteilijan
esittämällä tavalla.
Esitys

Korvataan taiteilija Paavo Räbinälle taideteoksen jatkojalostamisesta koituneet
kustannukset hänen esittämänsä laskun mukaisesti. Kustannukset maksetaan
Talvesten testamenttirahastosta.

Päätös

Esityksen mukaan.
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TUOMIOKIRKKOKUORON TILINPÄÄTÖS
Kuopion tuomiokirkon on lähettänyt vuoden 2015 toimintakertomuksen, joka
on nähtävänä kokouksessa. Toimintakertomuksen perusteella seurakunta
maksaa kuorolle vuotuisen avustuksen 2650 €. LIITE 10.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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PÄÄTÖSLAUSUNTO PIISPANTARKASTUKSEN JOHDOSTA
Päätöslausunto piispantarkastuksesta on esityslistan liitteenä 11.
Seurakuntaneuvosto keskusteli edellisessä kokouksessaan lausunnosta ja
hyväksyi seurakunnalle annettujen kehitystehtävien edellyttämät toimet. Koska
koko lausunto ei ollut kokouksessa liitteenä, päätettiin, että lausuntoa
käsitellään vielä tulevassa kokouksessa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.
Keskustellaan tarvittaessa lausunnon esiin nostamista kysymyksistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi päätöslausunto piipantarkastuksen johdosta.
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PITKÄRANNAN SEURAKUNNAN 25-VUOTISJUHLA

5 /2016
5 /2016

Pitkärannan ystävyysseurakunta viettää 25-vuotisjuhlaansa 23.10.2016. Juhlaan
on kutsuttu edustajia myös Kuopiosta.
Esitys:

Nimetään kaksi edustajaa Tuomiokirkkoseurakunnasta.

Päätös

Edustajat nimetään seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa.

81
VANHAN PAPPILAN PIHASEURAT JA KAHVITUS
Kesällä 2014 pihaseurat siirtyivät Korttelimuseon pihapiiristä pidettäviksi
Vanhan pappilan pihalle. Saadun palautteen perusteella siirto oli onnistunut.
Viime kesänä seurakuntaneuvoston jäsenet vastasivat vuorollaan kesäseurojen
kahvituksista.
Tulevana kesänä pihaseurat pidetään Vanhan pappilan pihalla seuraavasti:
- keskiviikkona 15.6. klo 18
- keskiviikkona 29.6. klo 18
- keskiviikkona 13.7. klo 18
- keskiviikkona 27.7. klo 18
- keskiviikkona 10.8. klo 18
Esitys

1. Seurakuntaneuvoston jäsenet vastaavat vuorollaan kesäseurojen
kahvituksista.
2. Jaetaan kyseiset vastuuvuorot.

Päätös

Esityksen mukaan.

82
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT
Esitys

Merkitään tiedoksi Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöiden vuosilomat.
Liite 12.

Päätös

Esityksen mukaan.

83
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖS
1. Kirkkoherra on palkannut seuraavat kesätyöntekijät:
-Nuorisotyöhön opiskelija Jaakko Pöyhönen 13.6.–24.7.2016
-Kesäkanttoriksi opiskelija Karo Suopuro 27.6.–26.8.2016
-Oppaaksi tuomiokirkkoon opiskelija Miia Mäkinen 13.6.–13.8.2016
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2. Kirkkoherra on antanut tekninen isännöitsijä Sami Purovedelle luvan
hankkia Talvesten testamenttirahaston asuntoon, Sairaalakatu 11 A 16,

uuden lieden (entinen 50-luvulta) ja uusia asunnon tapetoinnin.
Asuntoon tuli 15.5. 2016 uusi vuokralainen. Asunnossa alkaa
linjasaneeraus 2017. Kustannukset ovat yhteensä n. 650 €.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

84
MERJA LEPPÄLÄN RAPORTTI EVANKELOIMISPÄIVILTÄ JOENSUUSSA
Merja Leppälä osallistui Joensuussa pidettäville evankelioimispäiville 15.17.4.2016. Hän kertoo terveiset päiviltä.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merja Leppälä kertoi Joensuussa pidetyistä evankelioimispäivistä.

85
SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT

Esitys

Merkitään saapuneeksi seuraavat pöytäkirjat ja muistiot:
- Diakoniatyön vastuuryhmän/johtokunnan pöytäkirja 12.5.2016 LIITE 13.
- Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmän muistio
16.5.2016. LIITE 14.

Päätös

Merkitään saapuneiksi.

86
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään tiistaina 16.8.2016 klo 17.00
kerhohuone Samulissa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

87
ILMOITUSASIA
Tiedoksi ote Kaupunkirakennuslautakunnan päätöksestä 27.4.2016 § 64
Snellmaninpuiston puistosuunnitelman luonnoksen hyväksymisen nähtävillä
oloa varten. Liite 15.
Esitys

Merkitään ilmoitusasia tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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DIAKONI KIRSI LAUNOSEN EROANOMUS

ESITYSLISTA
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Diakoni Kirsi Launonen valittiin marraskuussa 2011 hoitamaan määräaikaisena
viransijaisena diakonin virkaa diakoni Varpu Ylhäisen virkavapauden ajan
26.12.2015–26.12.2016. Kirsi Launonen on saanut pidempiaikaisen sijaisuuden
Siilinjärven seurakunnasta ja anoo eroa määräaikaisesta viransijaisuudestaan
4.7.2016 alkaen. LIITE 16.
Diakoniatiimi ja puheenjohtaja etsivät sopivaa sijaista. Seurakuntaneuvoston
ohjesäännön mukaan kirkkoherralla on oikeus ottaa sijainen enintään kuudeksi
kuukaudeksi talousarviomäärärahojen puitteissa.
Esitys:

Myönnetään diakoni Kirsi Launoselle ero 4.7.2016 alkaen.

Päätös

Myönnettiin ero diakoni Kirsi Launoselle 4.7.2016 alkaen.

89
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Tuomiokirkkoseurakunnassa on kuusi papinvirkaa: kirkkoherra, kaksi
kappalaisen virkaa, kaksi seurakuntapastorin virkaa ja yksi rovastikuntapastorin
virka.
2. kappalainen, Sari Kärhä, on virastaan virkavapaalla 31.12.2017 saakka.
Hänen virkaansa hoitaa omasta 2. seurakuntapastorin virastaan virkavapaalla
oleva pastori Satu Karjalainen.
2. seurakuntapastorin virka on ollut täytettynä 50 %:sti toukokuusta 2014
lähtien. Sitä ovat hoitaneet pastorit Marjo Parttimaa ja Emmi Haring.
Satu Karjalainen on anonut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta 20 %:n
virkavapautta 1.8.2017 lukien hoitamastaan kappalaisen virasta. Karjalaisen
vastuualueena on nuoriso-, varhaisnuoriso- ja rippikoulutyö.
Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissanen on virastaan osaaikaeläkkeellä (50 %) ja toista 50 %: osuutta hoitaa Kaisa Pajarinen. Pirjo
Rissanen on jäämässä eläkkeelle 1.2.2017. Hän pitää jäljellä olevia jo kuluvan
vuoden loppupuolella ja on poissa viranhoidosta käytännöllisesti katsoen
joulukuun alusta saakka. Ottaen huomioon tämän ja Karjalaisen virkavapauden,
seurakunnan kasvatustyön työvoimaresurssi on riittämätön.
Tilannetta korjaisi olennaisesti se, että 2. seurakuntapastorin virka täytettäisiin
kokoaikaisesti. Tällöin Karjalainen voisi paneutua enemmän kasvatuspuolen
työhön ja seurakunnan muu pappistyövoima olisi riittävä kirkollisten
toimitusten ja jumalanpalvelusten hoitamiseen.
Esitys

Ottaen huomioon seurakunnan kasvatustyön tilanteen, pappistyövoiman
tarpeen ja sen, että seurakunnan budjetissa on vuodelle 2017 määrärahat kuutta
papinvirkaa varten, tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää
yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakunta voisi täyttää 2. seurakuntapastorin
viran kokoaikaisena 1.10.2016 alkaen siihen saakka, kun viran varsinainen
haltija palaa sitä hoitamaan, enintään 31.12.2017 saakka.

Päätös

Esityksen mukaan.
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90
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.
91
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 17 mukaisen muutoksenhakuohjeen ja
valitusosoituksen.

92
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Kokouksen puolesta

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja

Raija Luomanperä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 2.6.2016

Iris Asikainen

Eero Wetzell

