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Aika

17.12.2018 klo 16.30 – 17.05

Paikka

Scandic Kuopio, Satamakatu 1

Kokoonpano ja läsnäolo

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
Koiviston varajäsen
jäsen
jäsen
Tuula Pesosen varajäsen
jäsen
jäsen
Niirasen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

Sari Kärhä

johtava
sairaalasielunhoitaja
läsnä, poistui klo
16.55, § 234 käsittelyn jälkeen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana
veisattiin virsi 30.

Matti Jantunen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

231
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on postitettu hallintovirastosta 12.12.2018.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

232
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina Tammekann ja Maija Taskinen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Maija Taskinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan
välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 19.12.2018 –
4.1.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

233
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

234
SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Sairaalasielunhoitajan virka tuli avoimeksi, kun Sari Kärhä valittiin johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi viralle
täyttöluvan kokouksessaan 8.10.2018. Kyseistä virkaa rahoittavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat sopijaseurakunnat.
Sairaalasielunhoitajan virantäyttöä valmistelevaan työryhmään kuuluvat
rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, yhteisen palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja, erikoislääkäri Heli Vuojärvi, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen
ja johtava sairaalasielunhoitaja Sari Kärhä. Työryhmä kutsui valintaprosessiin mukaan asiantuntijaksi työ- ja organisaatiopsykologi Päivi Rummukaisen Coronaria Tietotaito Oy:stä. Hän osallistui haastateltavien valintaan ja haastatteluihin sekä suoritti soveltuvuusarvioinnin siihen valituille hakijoille.
Sairaalasielunhoitajan virka julistettiin haettavaksi kirkon rekrytointisivuilla
(Oikotie.fi, evl.fi ja sakasti) 29.10.2018. Hakuilmoitus oli myös Kuopion
seurakuntayhtymän nettisivuilla ja lisäksi linkki oli jaossa sosiaalisessa
mediassa. Hakuaika päättyi 12.11.2018.
Hakuilmoituksen mukaan viran hakijan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappi. Lisäksi hakijalta edellytetään soveltuvuutta sielunhoitajan tehtävään ja kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutusta tai
sitoutumista sen hankkimiseen. Työtä tehdään Kuopion kaikissa sairaaloissa. Täytettävän viran päävastuualue on kaupungin omistama Harjulan
sairaala.
Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä 17 henkilöä. Kolme hakijaa
ei täyttänyt viralle asetettuja kelpoisuusehtoja. Yhteenveto hakijoista on
esityslistan liitteenä 1.
Haastateltavia valittaessa työryhmä kiinnitti huomiota hakijoiden koulutukseen ja soveltuvaan työkokemukseen. Haastatteluun kutsuttiin seu-
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raavat henkilöt: Riikka Hakulinen, Sanna Hynninen, Marjaana Mäkinen,
Sirpa Nummenheimo ja Hanna Vasiljev.
Haastattelut järjestettiin 21.11.2018 työ- ja organisaatiopsykologi Päivi
Rummukaisen johdolla. Haastattelussa selvitettiin hakijoiden motivaatiota
ja käytännön soveltuvuutta kyseiseen tehtävään, perustehtävän mukaista
työnäkyä sekä sopivuutta työskentelyyn eri sidosryhmien kanssa ja osana sairaalasielunhoidon tiimiä.
Haastattelussa käytettiin ennalta laadittuja kysymyksiä. Jokaiselle haastateltavalle esitettiin samat keskeiset kysymykset ja haastattelujen eteneminen oli sisällöltään samankaltainen.
Haastattelutyöryhmä arvioi hakijoiden soveltuvuutta avoinna olevaan sairaalasielunhoitajan tehtävään haastattelutilanteessa saadun vaikutelman
ja hakemusasiakirjoista saadun tiedon perusteella.
Työryhmä päätti yksimielisesti, että haastattelussa saadun vaikutelman,
soveltuvan työkokemuksen ja koulutuksen perusteella soveltuvuusarviointiin kutsutaan Riikka Hakulinen ja Hanna Vasiljev.
Työryhmä käsitteli soveltuvuusarvioinnin tulokset kokouksessaan
4.12.2018. Työpsykologi Päivi Rummukainen Coronaria Tietotaito Oy:stä
selvitti tutkimusmenettelyä ja arvioinnin tuloksia yksityiskohtaisesti. Työryhmällä oli käytettävissään molempien soveltuvuusarviointiin osallistuneiden kirjalliset arviointitulokset. Soveltuvuusarviointi ei ole julkinen tieto.
Psykologisen henkilöarvioinnin mukaan molempien hakijoiden soveltuvuus ja motivaatio tehtävään on hyvä.
Työryhmä, jossa Mika Pulkkinen ei ollut 4.12. läsnä, päätti äänin 2 -1 esittää, että haastattelussa saadun vaikutelman, hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen ja psykologisen henkilöarvioinnin tulosten mukaisesti sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan Riikka Hakulinen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle Hanna Vasiljev.
Yhteisen palvelutyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
11.12.2018. Johtokunta päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan pastori Riikka Hakulinen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle pastori Hanna Vasiljev.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että avoinna olevaan sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan pastori
Riikka Hakulinen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle pastori Hanna Vasiljev,
2. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla,
3. että Riikka Hakuliselle pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräys sairaalasielunhoitajan virkaan 1.3.2019 alkaen ja
4. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
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Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Liite 1: Yhteenveto hakijoista
235
TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN HAUTA- JA PUISTOTOIMISTOSSA
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimessa työskentelee
toimistonhoitaja ja neljä toimistosihteeriä. Yksi toimistosihteeri on osaaikainen ja yksi kokoaikainen palvelussuhde on täytetty määräaikaisesti.
Hauta- ja puistotoimistossa hoidetaan Kuopion keskustan, Järvi-Kuopion
alueen sekä Karttulan ja Maaningan alueiden hautausmaille tulevien
hautausten kaikki käytännön järjestelyt.
Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty, että määräaikaisen toimistosihteerin palvelusuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, koska
määräaikaisuudelle ei ole laillista perustetta.
Hakumenettelyä ja valintaa on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluvat
puistopäällikkö Juha Moilanen, hautaustoimen toimistonhoitaja Seija
Kukkonen ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.
Toimistosihteerin hakuilmoitus julkaistiin sähköisessä muodossa kirkkoverkossa Sakastin rekrytointisivuilla sekä seurakuntayhtymän omilla nettisivuilla. Seurakuntayhtymän henkilökunnalle jaettiin hakuilmoitus tiedoksi myös sähköpostilla.
Hakuaika tehtävään oli 12 – 25.11.2018. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kolme henkilöä: Päivi Heloterä, Leena Takkinen ja Meeri Tuppurainen. Hakijayhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 2. Haastattelutyöryhmän työskentelystä on laadittu muistio.
Hakuilmoituksessa kerrottiin, että toimistosihteerin tehtäviin kuuluu hautaustoimeen liittyvien ajanvarausten hoito ja asiakaspalvelu, kuten henkilöiden ja tilojen varaukset, hautapaikat ja haudanhoitoasiat. Lisäksi toimistosihteeri osallistuu hautakirjanpitotehtävien ja haudanhoidon ja hautausten laskutuksen hoitamiseen.
Pätevyysvaatimuksena tehtävään on soveltuva ammatillinen tutkinto tai
alan tuntemus ja käytännön kokemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää valmiuksia laaja-alaisen tehtäväkentän hoitamiseen sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja palvelualtista
asennetta.
Haastatteluun kutsuttiin kaikki kolme hakijaa. Leena Takkinen perui hakemuksensa, joten haastatteluun osallistuivat Päivi Heloterä ja Meeri
Tuppurainen.
Haastattelussa käytettiin ennalta laadittuja kysymyksiä. Kummallekin
haastateltavalle esitettiin samat keskeiset kysymykset ja haastattelujen
eteneminen oli sisällöltään samankaltainen. Haastattelussa selvitettiin
hakijoiden motivaatiota ja valmiuksia työskennellä hautaustoimen vaativissa asiakaspalvelutehtävissä.
Haastattelutyöryhmä totesi, että molemmilla hakijoilla on soveltuva koulutus ja kokemus hautaustoimen toimistosihteerin tehtäviin. Työryhmä esit-
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tää yksimielisesti, että hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen, haastattelussa saadun vaikutelman ja hakemusasiakirjoista saatujen tietojen
perusteella hautatoimen toimistosihteerin tehtävään valitaan Päivi Heloterä ja varalle Meeri Tuppurainen.
Päivi Heloterällä on pitkä kokemus toimistoalan tehtävistä. Hän tuntee
hauta- ja puistotoimiston toimintaympäristön ja hän on perehtynyt tehtäviin.
Meeri Tuppuraisella on vahva motivaatio ja palvelualtis asenne hautaustoimen toimistosihteerin tehtäviin. Hänellä on siihen soveltuva koulutus.
Aikaisemmissa tehtävissä saatu asiakaspalvelukokemus on hyödyksi
hautatoimen toimistosihteerin tehtävässä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että hauta- ja puistotoimiston toimistosihteerin tehtävään valitaan Päivi
Heloterä,
2. että hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle valitaan Meeri Tuppurainen ja
3. että tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Liite 2: Yhteenveto hakijoista

236
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2019 - 2020
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Vuosina 2017 – 2018 kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen ja varapuheenjohtajana emeritusprofessori Juhani Laurinkari.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 - 2020.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

237
KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019 - 2020
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.
Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerinä on 2.6.2015 lukien toiminut hallintosihteeri Aarne Blom.
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Koska yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi, on tarkoituksenmukaista valita sihteeri samaksi
toimikaudeksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin vuosiksi 2019 - 2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

238
KIRKKOVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN
VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2019 - 2022
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan kirkkovaltuusto asettaa
ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen
sihteeri.
Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan ovat toimikaudella 2015- 2018
kuuluneet yrittäjä Erika Suominen Järvi-Kuopion seurakunnasta, hortonomi Erkki Oinonen Kallaveden seurakunnasta ja terveystieteiden tohtori,
diakonissa Tarja Välimäki Männistön seurakunnasta. Varajäseninä ovat
toimineet rehtori Ilkka Raninen tuomiokirkkoseurakunnasta, musiikkiluokanopettaja Taina Tammekann Alavan seurakunnasta ja rehtori, eläk.
Erkki Kukkonen Puijon seurakunnasta.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

239
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 13.12.2018, kirkkojärjestyksen
10 luvun 10 §:n 1 momentin nojalla, määrännyt Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi 01.01 - 30.6.2019
väliseksi ajaksi kirkkoherra Reijo Leinon.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että tuomiokapitulin päätös merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
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240
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN
JA YHDENTOISTA MUUN JÄSENEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN
VARAJÄSENTEN VAALIT VUOSIKSI 2019 - 2020
Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin määräämän puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston valitseman varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista muuta jäsentä (KJ 10:10).
Ohjesäännön 2 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa sen ensimmäisen ja kolmannen
vuoden tammikuussa siten, että ensiksi valitaan yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Tämän jälkeen valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkovaltuuston jäsen voidaan valita vain kirkkoneuvoston sellaisen jäsenen varamieheksi, joka samalla on kirkkovaltuuston jäsen.
Kirkkoneuvoston jäsenten ja varamiesten toimikausi on sama. Jos jäsen
tai varajäsen kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, on uusi viivytyksettä valittava hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Kirkkolain 25 luvun 10 a §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Vuosina 2017 - 2018 kirkkoneuvostoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

pankinjohtaja, eläk.
Maija Taskinen

sairaanhoitaja
Iris Asikainen

ylikonstaapeli, eläk.
Eero Wetzell

levikkipäällikkö, eläk.
Markku Hyvärinen

ekonomi
Upi Heinonen

terveystieteiden maisteri
Kyösti Miettinen

musiikkiluokanopettaja
Taina Tammekann

sairaanhoitaja
Sinikka Marttila

erikoislääkäri
Leena Kumpusalo

sairaanhoitaja
Sirkka Vuorinen

teologian tohtori, toimittaja
Pekka Niiranen

eläkeläinen
Kari Rytkönen

arkkitehti
Eero Koivisto

tietohallintopäällikkö
Timo Knuuttila
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terveystieteiden tohtori, diakonissa
Tarja Välimäki

luokanopettaja
Minna Kivelä

opettaja
Heikki Juutinen

rehtori, eläk.
Erkki Kukkonen

erikoislääkäri
Tuula Pesonen

yliopistonlehtori
Erkki Pesonen

lehtori
Marja-Sisko Pihl

kodinhoitaja, eläk.
Salme Harjunen

myyntiedustaja, eläk.
Hannu Tervonen

lehtori, eläk.
Riitta Junnila-Savolainen

8

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on toiminut teologian
tohtori, toimittaja Pekka Niiranen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään eläkeläinen Kari Rytkönen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja yksitoista muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
vuosiksi 2019 - 2020.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

241
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI
VUOSIKSI 2019 - 2020 JA PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto on 12.6.2018/§30 päättänyt, että Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymässä on yhteisen seurakuntatyön yksikkö. Yhteisen
seurakuntatyön yksikössä hoidetaan yhteinen lapsityö, yhteinen nuorisoja oppilaitostyö, yhteinen diakonia, perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja
palveleva puhelin.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti yhteiset työalat muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden, yhteisen seurakuntatyön yksikön, vuosiksi 2019 – 2022. Yksikön esimiehenä toimii rekisterinjohtaja.
Yhteinen kirkkoneuvosto tarkastelee prosessin etenemistä vuoden 2020
lopussa. Tarkastelun kriteereinä ovat seurakuntayhtymän talouden kehityksen lisäksi säästövelvoitteiden toteutuminen ja yhteisten työalojen sisäisen yhteistoiminnan ja yhteisten työalojen ja paikallisseurakuntien välisen yhteistyön kehittäminen.
Yksiköllä on oma johtokunta, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Johtokuntaan yhdistetään yhteisen palvelutyön johtokunta ja yhteisen kasvatustyön johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä
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naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä
syystä muuta johdu.
Päättymässä olevalla vaalikaudella yhteisen palvelutyön johtokuntaan
ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

sairaanhoitaja
Iris Asikainen, 21.3.2017 saakka

emerita professori
Sirkka Sinkkonen

myyntisihteeri
Arja Tiittanen, 22.3.2017 lähtien

emerita professori
Sirkka Sinkkonen

johtava diakoniaviranhaltija
Liisa Tiilikainen

terveystieteiden maisteri
Kyösti Miettinen

koulunkäynnin ohjaaja
Minna Sahlberg

kuorma-autonkuljettaja, eläk.
Matti Tolonen

eläkeläinen
Seppo Eskelinen

käsityönopettaja, eläk.
Vieno Arpola

erikoislääkäri
Heli Vuojärvi

rovasti
Teuvo Mononen

kaivosteknikko
Pekka Mustonen

kotitalousopettaja
Raija Iskanius

pastori
Lauri Kastarinen

diakoni
Jarmo Tarkkonen

Puheenjohtajana on toiminut erikoislääkäri Heli Vuojärvi.
Päättymässä olevalla vaalikaudella yhteisen kasvatustyön johtokuntaan
ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

professori
Juha Hämäläinen

viestintäsihteeri
Tiitus Lahti

tuoteinsinööri
Teemu Soini

lääkäri
Saila Koikkalainen

maatalousyrittäjä
Tarja Pylkkönen

suunnittelupäällikkö, insinööri
Jouni Palmu

luokanopettaja
Minna Kivelä

ylikonstaapeli
Kari Niskanen

kasvatustieteen maisteri
Jonna Torni-Holopainen

peruskoulun luokanopettaja
Jyrki Lampinen
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luokanopettaja, KTM
Laura Mannberg

yrittäjä
Martti Rantakylä

nuorisotyönohjaaja
Atte Kääriäinen

lapsityönohjaaja
Tuula Hoffren
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Puheenjohtajana on professori Juha Hämäläinen.
Päätösesitys.

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1) että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019 - 2020 ja
2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

242
HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2019 - 2020 SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN
Henkilöstöhallinnon tarkoituksena on tukea Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimintayksiköitä kirkon perustehtävän toteuttamisessa tavoitteena
tehtävien edellyttämä motivoitunut ja tehokas henkilöstö.
Yhteisen kirkkovaltuuston 12.6.2018/§ 31 päivittämän henkilöstöhallinnon
johtosäännön mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa henkilöstöasiain johtokunnan.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kirkkolain 25 luvun 10 a §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Päättymässä olevalla vaalikaudella henkilöstöasiain johtokuntaan ovat
kuuluneet seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

sosiaalialan lehtori, YTT
Ulla Ryynänen

levikkipäällikkö, eläk.
Markku Hyvärinen

yrittäjä, ekonomi
Upi Heinonen

viestinnän lehtori
Mirja Kontio

henkilöstön kehittämispäällikkö
Marketta Rantama

järjestelmäsuunnittelija, DI
Antti Airas

artikkelitoimittaja
Vesa Kärkkäinen

YTM, palveluesimies
Auli Pääkkönen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

13/2018
13/2018

diakoni, sosiaalityöntekijä
Mika Murtorinne

lastenhoitaja
Arja Sopanen

yliopiston lehtori
Erkki Pesonen

terveydenhuollon maisteri eläk.
Tuula Merjola-Partanen

TH-maisteri
Kaija Julkunen

teknikko, eläk.
Jorma Räsänen
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Puheenjohtajana on toiminut henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta
Rantama.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1) että kirkkovaltuusto valitsee henkilöstöasiain johtokunnan jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019 - 2020 ja
2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

243
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN
VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2019 - 2020 SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN
Kiinteistö- ja hautaustoimen tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän rakennusten, muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta
sekä hautainhoitorahastosta siltä osin kuin johtosäännössä määrätään.
Yhteisen kirkkovaltuuston 12.6.2018/§ 31 päivittämän kiinteistö- ja hautaustoimen johtosäännön mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6)
jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kirkkolain 25 luvun 10 a §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Päättymässä olevalla vaalikaudella kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

kansalaistoimija
Merja Leppälä

metsänhoitaja
Seppo Niskanen

sähköasentaja, työteknikko
Keijo Karttunen

tradenomi
Mari Tolonen

sairaanhoitaja
Sirkka Vuorinen

diplomi-insinööri
Johanna Ahonen
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puutarhaneuvos, kaupunginpuutarhuri emeritus
Erkki Oinonen

DI, järjestelmäsuunnittelija.
Antti Airas

arkkitehti
Eero Koivisto

eläkeläinen
Veijo Martikainen

koordinaattori
Janne Kankkunen

terveystieteiden maisteri
Eija Komulainen

emäntä, KTM
Helena Liukkunen

agrologi
Antti Ahonen
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Puheenjohtajana on toiminut puutarhaneuvos, kaupunginpuutarhuri emeritus Erkki Oinonen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1) että kirkkovaltuusto valitsee kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019 - 2020 ja
2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

244
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VALMISTELUTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
Nykyinen kirkkovaltuusto päätti ensimmäisessä kokouksessaan asettaa
toimikaudekseen keskuudestaan valmistelutyöryhmän, johon valittiin kaksi valtuutettua jokaisesta seurakuntayhtymään kuuluvasta seurakunnasta.
Edelleen kirkkovaltuusto edellytti jatkettavan käytäntöä, jonka mukaan
valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston puheenjohtaja, sihteerinä kirkkovaltuuston sihteeri ja että valmistelutyöryhmän kokouksissa ovat mukana myös yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä hallintojohtaja ja rekisterinjohtaja.
Toimikaudella 2015 - 2018 yhteisen kirkkovaltuuston valmistelutyöryhmään ovat kuuluneet:
tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen, puheenjohtaja
emeritaprofessori Sirkka Sinkkonen
kieltenopettaja, eläk. Liisa Karjalainen
varatuomari, kunnallisneuvos Jukka Pulkkinen
lääkäri Saila Koikkalainen
seurakuntaneuvos, rakennusmestari Markku Huttunen
musiikin maisteri Jaana Turunen
insinööri Jussi Hakala
luokanopettaja Minna Kivelä
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filosofian maisteri Ritva Lampainen
rovasti Teuvo Mononen
kotipalveluyrittäjä Anu-Kaisa Ruponen
rovasti eläk. Juhani Pyykkönen
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto päättää valmistelutyöryhmän asettamisesta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

245
ILMOITUSASIA
Tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen
Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymässä tilintarkastuspalvelut maksavat
valtuustokauden aikana ilman arvonlisäveroa yli 60.000 euroa. Tästä
seuraa, että tilintarkastuspalvelut on kilpailutettava hankintalain mukaan.
Tilintarkastus on tarkoituksenmukaista kilpailuttaa ennen asian vientiä yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Tavoitteena on, että yhteinen kirkkovaltuusto voisi valita tilintarkastajat toimikaudelle 2019 – 2022 huhtikuussa 2019.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että asia merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

246
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Luottamushenkilökoulutus järjestetään 12.1.2019 Alavan seurakunnan
seurakuntasalissa.

247
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 3: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

248
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.05.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 17.12.2018

Taina Tammekann

Maija Taskinen
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