KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2018
1/2018

Aika

Ma 22.1.2018 klo 16.30 – 18.00

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Timo Knuuttila
Eero Koivisto
Leena Kumpusalo
Erkki Pesonen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Salme Harjunen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

1

puheenjohtaja
läsnä
varapuheenjohtaja
läsnä, poistui klo
17.38, § 8 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Koiviston varajäsen
poissa
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
Pesosen varajäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
poissa
jäsen
läsnä, saapui klo
16.52, § 7 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Pihlin varajäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä, poistui klo
17.41, § 8 käsittelyn aikana
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
poissa
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
poissa
kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä
tuomiorovasti
läsnä, poistui klo
17.22, § 8 käsittelyn aikana
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä 308: 1-2 ja 4-5.

Matti Jantunen

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari

läsnä
läsnä
läsnä

1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
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kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on postitettu hallintovirastosta 16.1.2018.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina Tammekann ja Maija Taskinen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Taskinen ja Hannu Tervonen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 24.1 – 9.2.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

3
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS SYRJÄNSAAREN KYLÄSSÄ, TILOILLE HAUTAUSMAA, KIINTEISTÖTUNNUS 297-452-6-14, RIISTAVEDEN KIRKKO, KIINTEISTÖTUNNUS
297-452-10-9 JA SILLANPÄÄ, KIINTEISTÖTUNNUS 297-452-10-11
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä Syrjänsaaren kylässä tiloille Hautausmaa, kiinteistötunnus 297-452-6-14, Riistaveden kirkko, kiinteistötunnus 297-452-10-9 ja Sillanpää, kiinteistötunnus
297-452-10-11. Enerke Oy toimii Pohjois-Karjalan sähkönsiirto Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana 20 kV ja 0,4 kV:n maakaapeleita ja pienmuuntamoa rakennettaessa.
PKS Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Sopimus on
voimassa niin kauan, kunnes verkon rakenteet poistetaan. Esityslistan liitteenä 1 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja
maksaa maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus
määräytyy liitteen mukaan.
Yhteensä kertakorvaus on 228,38 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.12.2017. Johtokunta päätti esittää johtoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin.
Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus Syrjäsaaren kylässä tiloille Hautausmaa, kiinteistötunnus 297-452-6-14, Riistaveden kirkko, kiinteistötunnus 297-452-10-9
ja Sillanpää, kiinteistötunnus 297-452-10-11 liitteen 1 mukaisesti

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2018
1/2018

3

2. että hyväksytään kertakorvauksena 228,38 euroa ja
3. että jakokaappien ja puistomuuntamoiden sijaintipaikat tarkistetaan katselmuksessa ennen sopimuksen tekemistä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

5
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE RYTKY,
KIINTEISTÖTUNNUS 297-429-2-50
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle
Rytky, kiinteistötunnus 297-429-2-50. Tila sijaitsee Kuopiossa. Voimatel Oy
toimii Savon Voima Verkko Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana.
Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi
aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 2 on
lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa
maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy
liitteen mukaan.
Yhteensä kertakorvaus on 357,69 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.12.2017. Johtokunta päätti esittää johtoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin.
Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tilalle Rytky, kiinteistötunnus 297-429-2-50 liitteen
2 mukaisesti ja
2. että hyväksytään kertakorvauksena 357,69 euroa.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

6
RYTKYNJÄRVI – KAISLASTENLAHTI MOOTTORIKELKKAREITTISOPIMUKSEN JATKAMINEN
TILOJEN RYTKY, KIINTEISTÖTUNNUS 297-429-2-50 JA KULMALA, KIINTEISTÖTUNNUS 297417-1-291 ALUEILLA
Kuopion kaupunki järjesti 22.11.2017 Rytkyn leirikeskuksessa maanomistajatilaisuuden, jossa keskusteltiin moottorikelkkailusta sekä Rytkyn ja Kaislastenlahden välisen moottorikelkkauran tilanteesta. Tilaisuudessa Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymää edusti johtokunnan puheenjohtaja Erkki Oinonen.
Nykyisen uran sopimukset ovat päättyneet ja korvaavaa reittiä ollaan hakemassa noin kolme kilometriä nykyisen linjauksen länsipuolelle korkeajännitelinjan alueelle. Korvaavan reitin perustamisen arvioidaan kuitenkin vievän
vielä noin kolme vuotta.
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Maanomistajatilaisuudessa käydyissä keskusteluissa on sovittu, että
kaupunki pyrkii saamaan maanomistajien suostumukset nykyisten päättyneiden sopimusten jatkamiselle vielä kolmeksi vuodeksi, että nykyinen
moottorikelkkaura ei katkeaisi. Tänä aikana Kuopion kaupunki pyrkii saamaan
uuden korvaavan reitin virallistettua ja rakennettua. Esityslistan liitteenä
3 ovat reittikartat ja sopimuspohja.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.12.2017. Johto
kunta päätti esittää, että päättyneitä sopimuksia jatketaan vuoden 2020
loppuun asti
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että jatketaan aiemmin päättynyttä sopimusta vuoden 2020 loppuun
asti ja
2. että muilta osin noudatetaan aiempia kyseisten tilojen alueella tehtyjä
sopimuksia ja niiden sopimusehtoja.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

7
PUISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 2.10.2017 Aarne Laukkaselle eron puistopäällikön virasta 1.12.2018 lukien. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että
puistopäällikön virka täytetään.
Puistopäällikön virka julistettiin haettavaksi kirkon rekrytointisivuilla
15.11.2017. Hakuilmoitukset julkaistiin Savon Sanomissa 19.11.2017 ja
Kotimaa-lehdessä 22.11.2017. Hakuaika päättyi 15.12.2017.
Määräaikaan mennessä puistopäällikön virkaan tuli 15 hakemusta. Yhteenveto hakemuksista on esityslistan liitteenä 4. Haastattelutyöryhmä,
johon kuuluvat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja
Erkki Oinonen, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsen Helena
Liukkunen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leino, yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen, puistopäällikkö Aarne Laukkanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja hallintojohtaja Timo
Korhonen kokoontui 4.1.2018. Työryhmä totesi, että alan ammattilaisten
kiinnostus puistopäällikön virkaa kohtaan oli ollut varsin laimeaa. Lisäksi
todettiin, että hautaustoimen henkilöstöresurssit Kuopion seurakuntayhtymässä ovat selkeästi pienemmät kuin muissa vastaavan suuruisissa
seurakuntatalouksissa. Viime vuosina tapahtuneet seurakuntaliitokset
ovat lisänneet seurakuntayhtymän hautausmaiden lukumäärää 36:een.
Samalla hautausmaiden yhteispinta-ala on kasvanut 100 ha:iin. Seurakuntaliitosten myötä hautausasioiden hoito on keskitetty hauta- ja puistotoimistoon ja sinne on palkattu lisää henkilökuntaa. Hautausmaiden lukumäärän ja hautausten määrän kasvaessa hautaustoimen esimiestehtäviin ei ole lisätty henkilöstöresursseja. Tämä on lisännyt erityisesti puistopäällikön työtaakkaa. Esityslistan liitteessä 5 on vertailu Kuopion seurakuntayhtymän, Lahden seurakuntayhtymän, Oulun seurakuntayhtymän
ja Jyväskylän seurakunnan hautaustoimen tunnuslukuja. Vertailu osoittaa, että suhteessa hautausmaiden lukumäärään, hautausmaiden pintaalaan ja hautausten ja tuhkausten määrään Kuopion seurakuntayhtymäs-
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sä on esimiestehtävissä selkeästi vähemmän resursseja kuin vertailuseurakunnissa.
Hautaustoimessa esimiesresursseja on perusteltua lisätä. Samalla on
mahdollista järjestää hautaustoimen esimiestehtävät Järvi-Kuopion seurakunnan alueella uudella tavalla ja turvata hautausmaiden hoitotaso.
Haastattelutyöryhmä katsoi, että käynnissä oleva puistopäällikön rekrytointiprosessi olisi tässä vaiheessa perusteltua keskeyttää ja organisoida
hautaustoimen esimiestyötä osittain uudella tavalla. Hautaustoimen esimiesvastuuta olisi tarkoituksenmukaista jakaa nykyistä enemmän. Tämä
on mahdollista perustamalla hautaustoimeen uusi ylipuutarhurin virka.
Ylipuutarhurille siirrettäisiin osa tällä hetkellä puistopäällikölle kuuluvista
tehtävistä. Samalla hautaustoimeen on syytä perustaa seurakuntapuutarhurin virka, jonka sijoituspaikkana on Järvi-Kuopion seurakunta. Seurakuntapuutarhuri toimisi Järvi-Kuopion alueella kausityöntekijöiden esimiehenä, vastaisi Järvi-Kuopion alueella olevien hautausmaiden peruskunnostus- ja hoitotöistä. Nämä ratkaisut helpottaisivat ja rajaisivat puistopäällikön tällä hetkellä poikkeuksellisen laajaa tehtäväkenttää.
Kirkkolain 6 luvun 10 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta,
uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.
Tässä tapauksessa puistopäällikön viran täyttöprosessi on perusteltua
keskeyttää ja julistaa puistopäällikön virka uudelleen haettavaksi. Hakuilmoituksessa on perusteltua mainita, ettei aikaisempia hakemuksia
oteta huomioon ja että yhteiselle kirkkovaltuustolle tullaan tekemään esitys hautaustoimen esimiestehtävien uudelleen organisoinnista esitetyllä
tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että hautaustoimeen perustetaan ylipuutarhurin ja seurakuntapuutarhurin virat. Näiden virkojen perustamisesta, niiden rahoittamisesta ja
niiden johtosäännöistä tehdään yhteiselle kirkkovaltuustolle erillinen esitys.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. puistopäällikön viran täyttöprosessi keskeytetään,
2. että virka julistetaan uudelleen haettavaksi ja
3. että hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa mainitaan, että aikaisempia hakemuksia ei oteta huomioon.
Tarja Välimäki esitti, että asia palautetaan valmisteluryhmälle. Esitystä ei
kannatettu.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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8
TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 2.10.2017 Martti Ängeslevälle eron tietohallintopäällikön virasta 1.3.2018 lukien. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että tietohallintopäällikön virka täytetään.
Tietohallintopäällikön virka julistettiin haettavaksi kirkon rekrytointisivuilla
9.11.2017. Lisäksi hakuilmoitukset julkaistiin Karjalaisessa ja Savon Sanomissa 12.11.2017 ja Kotimaa-lehdessä 16.11.2017. Hakuaika päättyi
1.12.2017.
Määräaikaan mennessä tietohallintopäällikön virkaan tuli 20 hakemusta.
17 hakijaa täytti viran kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 6. Haastattelutyöryhmä, johon kuuluvat hallintojohtaja Timo
Korhonen, hallintojohtaja Olli Siivola Varkauden seurakunnasta, talouspäällikkö Satu Pöntinen Pieksämäen seurakunnasta, henkilöstöpäällikkö
Arja Keränen ja tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä sekä työ- ja organisaatiopsykologi Päivi Rummukainen Tieto Group Oy:stä, valitsivat
haastateltavat 11.12.2017. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat kuusi henkilöä: Kimmo Huikuri, Pekka Laukkarinen, Antti Normaja, Antti Pikkarainen, Anne Poutiainen ja Ari Kekäläinen.
Haastattelutyöryhmä haastatteli kuutta hakijaa 3.1.2018. Hakijoiden koulutuksen ja työkokemuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella haastattelutyöryhmä päätti lähettää kolme hakijaa, Pekka Laukkarisen, Antti Pikkaraisen ja Anne Poutiaisen Tieto Groupin soveltuvuustestiin. Soveltuvuustesti toteutettiin 5.1.2018. Työryhmä kokoontui 12.1.2018
kuulemaan Päivi Rummukaisen yhteenvedon soveltuvuustestin tuloksista.
Soveltuvuustestin tulokset ovat nähtävillä kokouksessa.
Haastattelutyöryhmä päätti hakemusten, hakijoiden työkokemuksen ja
haastattelussa saamansa vaikutelman perusteella esittää Itä-Suomen Italuekeskuksen johtokunnalle, että tietohallintopäällikön virkaan valittaisiin
sotatieteen maisteri Antti Pikkarainen ja hänen kieltäytymisenä varalle filosofian maisteri Anne Poutiainen. Soveltuvuusarvioinnin tulokset tukevat
tehtyä esitystä.
Itä-Suomen IT-alueen johtokunta käsitteli tietohallintopäällikön valintaa
16.1.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että tietohallintopäällikön virkaan valitaan sotatieteen maisteri Antti Pikkarainen
ja hänen kieltäytymisensä varalle filosofian maisteri Anne Poutiainen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että tietohallintopäällikön virkaan valitaan sotatieteen maisteri Antti
Pikkarainen,
2. että hänen kieltäytymisensä varalle valitaan filosofian maisteri Anne
Poutiainen,
3. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja
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4. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Eero Wetzell esitti Erkki Pesosen kannattamana, että asia palautetaan
jatkovalmisteluun.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi kädennostoäänestyksen.
Äänestyksessä 9 jäsentä kannatti asian palauttamista jatkovalmisteluun.
Yksi pidättäytyi äänestämästä.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun.

9
ROVASTIKUNTAPASTORI OLLI VIITANIEMEN VIRKAVAPAUSANOMUS
Rovastikuntapastori Olli Viitaniemi on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän anoo 20% virkavapautta ajalle 1.2.201831.5.2019. Liite 7. Olli Viitaniemen virka on seurakuntayhtymän virka,
jonka sijoituspaikaksi vuoden 2020 loppuun saakka on määrätty tuomiokirkkoseurakunta. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston tulee antaa anotusta virkavapaudesta lausuntonsa yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Viitaniemi on ollut tuomiokirkkoseurakunnassa pappina vuodesta 2008
lähtien ja hän on ollut erilaisilla virkavapailla n. 5 vuotta.
Tuomiokirkkoseurakunnassa on tällä hetkellä viisi pappia ja kun kappalaisen virka tammikuun lopussa täytetään, pappeja on kuusi. Seurakuntapastori Satu Karjalainen on ollut 20 % virkavapaalla, mutta hän on
aloittanut täysiaikaisena vuoden 2018 alussa.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt virkavapausanomusta 9.1.2018. Seurakuntaneuvosto puoltaa pastori
Viitaniemen anomaa virkavapautta.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto myöntää rovastikuntapastori Olli Viitaniemelle
palkattoman 20 %:n virkavapauden 1.2.2018 – 31.5.2019 väliseksi ajaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS KARTTULAN ERÄ RY:N KANSSA
Yhteinen kirkkoneuvosto on 29.8.2016 päättänyt ottaa vastaan Eevi
Pirisen testamentin ja päättänyt, että seurakuntayhtymä sitoutuu
täyttämään testamentin ehdot.
Testamentissa Eevi Pirinen on määrännyt muun muassa, että Karttulan
Erä ry:llä on ikuinen metsästysoikeus Haapaharju –tilalla.
Esityslistan liitteenä 8 on metsästysvuokrasopimus, joka on tehty
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Karttulan Erä ry:n ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän välillä koskien
tilaa Haapaharju I, joka on testamentin mukaisesti tullut Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän omistukseen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että yhteinen kirkkoneuvosto katsoo testamentin ehdon täyttävän
metsästysvuokrasopimuksen tietoonsa saatetuksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

11
HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖPROSESSIN TILANNE
Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi 24.10.2017 Timo Korhoselle eron hallintojohtajan virasta ja päätti, että hallintojohtajan virka täytetään.
Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 20.11.2017 työryhmän valmistelemaan
hallintojohtajan viran täyttöä. Työryhmään valittiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Jantunen, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Laurinkari, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo
Leino, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tarja Välimäki
ja henkilöstöasian johtokunnan puheenjohtaja Marketta Rantama. Työryhmän sihteeriksi nimettiin henkilöstöpäällikkö Arja Keränen. Yhteinen
kirkkoneuvosto antoi työryhmän tehtäväksi valmistella mahdollista johtosäännön muutosta ja edellytti, että työryhmä informoi kirkkoneuvostoa
valmistelun aikana. Työryhmän muistio täyttöprosessin etenemisestä ja
hakuilmoitus ovat esityslistan liitteenä 9.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että muistio ja hakuilmoitus merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

13
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muutokset kevään 2018 kokousaikatauluun:
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 19.2.2018 alkaa klo 16.00.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 28.3.2018 siirretään pidettäväksi
19.3.2018.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.6.2018 siirretään pidettäväksi
22.5.2018.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2018
1/2018

14
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 10.

15
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.00.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 22.1.2018

Maija Taskinen

Hannu Tervonen
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