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Aika

Tiistai 22.3.2016 klo 17.00-18.15

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
Antti Tapaninaho
Kokoukseen oikeutetut ja läsnäol
Lauri Kastarinen
Satu Karjalainen
Liisa Penttinen
Emmi Haring
Kirsi Perämaa
Raija Luomanperä

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

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

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

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
läsnä
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KOKOUKSEN AVAUS
Veisattiin virsi 603.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
32
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 seuraavalla lisäyksellä:
- Muissa asioissa käsitellään Merja Leppälän osallistuminen Kirkon
evankelioimispäiville 15.–17.4.2016 Joensuussa.
34
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN,
TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina välittömästi kokouksen jälkeen ja
nähtävillä 23.3.–23.4..2016 klo 9-15 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa,
Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Taskinen ja Arja Tiittanen.
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TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN EDUSTAJAT SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN
11.–12.6.2016 VIHDISSÄ
Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmä esittää, että
Tuomiokirkkoseurakunnan edustajina Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
11.–12.6.2016 lähetettäisiin Kalle Syrjä.
Esitys

Seurakuntaneuvosto lähettää edustajat lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
vastuuryhmän esittämällä tavalla ja maksaa heidän kulunsa
seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

Päätös

Esityksen mukaan,
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TOIMISTOSIHTEERIN PALVELUSSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 16.1.2016 toimistosihteeri
Raija Luomanperälle eron toimistosihteerin virasta 1.9.2016 lukien eläkkeelle
siirtymisen vuoksi.
Samassa kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto antoi luvan palvelussuhteen
täyttämiseen määräajaksi vuoden 2018 loppuun, koska seurakuntayhtymässä
ollaan selvittämässä mahdollisuutta erilaisten toimistopalvelujen - seurakuntien
toimistot, keskusrekisteri ja hauta- ja puistotoimisto - yhdistämiseksi yhdeksi
toimipisteeksi.
Samassa kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto esitti myös, että
toimistosihteerin virka on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun
käytännön mukaan muuttaa työsuhteeksi ja lakkauttaa toimistosihteerin virka.
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Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Johtoryhmän kokouksessa 22.2.2016 sovittiin, että uusi toimistosihteeri voi
aloittaa työnsä jo 1.5.2016. Näin hän voi perehtyä tehtäväänsä Raija
Luomanperän johdolla ja sijaistaa muiden seurakuntien sihteereitä kesälomien
aikana.
Koska toimistosihteerin työsuhde on määräaikainen, sitä ei tarvitse panna
avoimeen hakuun. Puheenjohtaja ehdottaa, että määräaikaiseen
toimistosihteerin työsuhteeseen valitaan merkantti Katriina Korhonen. Hänen
ansioluettelonsa on liitteenä 1.
Katriina Korhonen on erittäin hyvin perehtynyt toimistosihteerin työnkuvaan
hoidettuaan viime vuosien aikana lukuisia sihteerien sijaisuuksia Kuopion
seurakunnissa, myös tuomiokirkkoseurakunnassa. Hän omaa hyvät valmiudet
kaikkien sihteeri työssä tarvittavien ohjelmistojen (mm. Prime, Lukkari, Kipa)
käyttöön ja on tuomiokirkkoseurakunnassa työskennellessään osoittautunut
yhteistyökykyiseksi ja ansainnut työyhteisön luottamuksen.
Esitys:

Valitaan määräaikaiseen toimistosihteerin työsuhteeseen merkanttii Katriina
Korhonen.

Päätös

Esityksen mukaan.
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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.
Toimikunta valitsi yhden ehdotuksista ja se esiteltiin seurakuntaneuvoston
kokouksessa 7.12.2015.
Seurakuntaneuvosto päätti, että ehdotusta voidaan jatkojalostaa. Myös
museovirasto näytti ehdotuksen jatkojalostamiselle vihreää valoa.
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.
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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:
- LED valo- 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 ja totesi, että
teos tulisi valaisemaan vain ulospäin ja että sen asentaminen ikkunaan on
mahdollista, kunhan teoksen tausta suunnitellaan eteistilaan sopivaksi.
Työryhmä myös totesi taiteilijan ehdotukseen perustuen, että mitään
välivaihetta teoksen jatkojalostamisessa ei enää olisi vaan nyt olisi tehtävä
päätös teoksen tilaamisesta, jonka jälkeen taiteilija tekisi työnsä loppuun.
Koska kaikki teoksen tilaamiseen liittyvät yksityiskohdat eivät ole vielä niin
valmiita, että niiden perusteella voitaisiin tehdä sopimus, seurakuntaneuvosto ei
voi tehdä lopullista päätöstä teoksen tilaamisesta.
Puheenjohtaja esittelee kokouksessa teoksen tämänhetkisen tilanteen.
Esitys

Keskustellaan asiasta.

Päätös

Keskusteltiin asiasta ja kutsutaan Paavo Räbinä seuraavaan
seurakuntaneuvoston kokoukseen.
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KIRKKOHERRAN PÄÄTÖS
Kirkkoherra on palkannut sosionomi-diakoni Kaisa Pajarisen hoitamaan
nuorisotyön osuutta pastori Satu karjalaisen työtehtävissä tämän virkavapauden
ajaksi 1.3.–31.7.2016.
Kaisa Pajarinen on nuorisotyönohjaajan osa-aikaisessa (50 %) määräaikaisessa
( 31.12.2016 saakka) virassa. 1.3.–31.7.2016 välisen ajan hän hoitaa tehtäviä
kokoaikaisesti ja hänen palkkauksensa on Tuomiokirkkoseurakunnan
nuorisotyönohjaajan peruspalkka.
Esitys

Merkitään tiedoksi kirkkoherran päätös.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT
40
SEURAAVA KOKOUS

Pöytäkirjoja ja muistioita ei ollut saapunut.

Esitys

Seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään tiistaina 19.4.2016 klo 17.00
kerhohuone Samulissa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
MERJA LEPPÄLÄN OSALLISTUMINEN KIRKON EVANKELIOIMISPÄIVILLE
15.–17.4.2016
Esitys

Päätetään lähettää Merja Leppälä Kirkon evankelioimispäiville 15.–17.4.2016
Joensuuhun ja kustannukset maksetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

Päätös

Esityksen mukaan.
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MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 2 mukaisen muutoksenhakuohjeen ja
valitusosoituksen.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.
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Kokouksen puolesta

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja

Raija Luomanperä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 22.3.2016

Maija Taskinen

Arja Tiittanen

