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Aika

ti 15.10.2019 klo 17.00 – 18.15

Paikka

Järvi-Kuopion seurakunta, kokoushuone
Juankoskentie 13 B 2. krs, 73500 Juankoski

Osallistujat
Leino Reijo
Hanttu Soili
Huhtala Pauliina
Iskanius Raija
Julkunen Kaija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja
Kärkkäinen Unto
Miettinen Matti
Pitkänen Pekka
Ruponen Anu-Kaisa
Räsänen Erkki
Smolander Hannu
Suominen Erika
Suoranta Kirsi-Marja
Rissanen Seija

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

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

Räsänen Maija
Honkanen Ossi

Huhtalan varajäsen
Smolanderin varajäsen

läsnä
läsnä

Hagman-Puustinen Paula
Ikola Jouko
Keihänen Eino
Koponen Matias
Mäkinen Marjaana
Mäkinen Uwe
Pursiainen Raili
Tabell Jenni

vs. kappalainen
vs. srk-pastori
srk-pastori
vs. kappalainen
srk-pastori
srk-pastori
kappalainen
teologian yo

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
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Toteaminen
Kokoonkutsuja avaa kokouksen. Veisataan virsi ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
Päätös

Veisattiin virsi 185, säkeistöt 1-3. Kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka lopuksi
veisattiin säkeistöt 6-7. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

90 §
KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Toteaminen
Koollekutsuja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat. Seurakunnan
toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla
(KL 7 luku § 4).
Jos seurakuntaneuvoston jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, pyydetään
häntä ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian puheenjohtajalle tai seurakunnan
vs. toimistosihteeri Seija Rissaselle p. 040 4848 206 seija.rissanen@evl.fi, joka
kutsuu varajäsenen hänen sijaansa.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

91 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastusmenettely
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
äänten laskijoina. Seurakuntaneuvosto päättää, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Järvi-Kuopion seurakunnan
toimistossa 16.10.-15.11.2019.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Soili Hanttu ja Kaija
Julkunen.

92 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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93 §
ANNA NISKASEN JA HANNES JA ALINA PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTOJEN
TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2020
Seurakuntaneuvosto on nimennyt testamenttirahastoille hoitokunnat.
Anna Niskasen ja Hannes ja Alina Partasen testamenttirahastojen hoitokunta on
kokouksessaan laatinut rahastojen toimintasuunnitelman ja talousarviot vuodelle
2020.(liite 1)
Esitys

Anna Niskasen ja Hannes ja Alina Partasen testamenttirahastojen hoitokuntien
esitykset testamenttirahastojen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmiksi vuodelle 2020
hyväksytään.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

94 §
ALUEVASTUURYHMIEN TÄYDENTÄMINEN
1. Riistaveden aluevastuuryhmän jäsen Sirkku Kumpulainen on muuttanut pois
Riistavedeltä (siirtynyt Männistön seurakunnan jäseneksi), joten hänen tilalleen täytyy
valita uusi jäsen. Riistaveden aluevastuuryhmä esittää tehtävään nimettäväksi Ritva
Halosta.
2. Vehmersalmen aluevastuuryhmästä on jäänyt pois Matti Miettinen. Vehmersalmen
aluevastuuryhmä esittää tehtävään nimettäväksi Jarmo Mustosta.
Esitys

Nimetään Riistaveden aluevastuuryhmään Sirkku Kumpulaisen tilalle Ritva Halonen
ja Vehmersalmen aluevastuuryhmään Matti Miettisen tilalle Jarmo Mustonen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

95 §
LAUSUNTO KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE KIRKKOHERRAN VIRAN
AUKIJULISTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ
Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra Reijo Leino on irtisanoutunut kirkkoherran
virasta 1.6.2020 eläkkeelle jäämisen johdosta. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
on kokouksessaan 12.9.2019 päättänyt kirkkoherra Leinon viranhoitomääräyksen
siten, että se päättyy 31.5.2020.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi päättää
enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa
julisteta haettavaksi, jos:
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2. tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen,
että virka tulee tarpeettomaksi;
3. siihen on muu erityinen syy.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt Järvi-Kuopion seurakunnan
seurakuntaneuvostolle lausuntopyynnön, jossa pyydetään lausuntoa viran
julistamisesta haettavaksi.
Lausunnossa seurakunnan tulee perustellusti selvittää toteutuvatko Kirkkohallituksen
antaman ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista
koskeva hallinnollinen ohjeistus” puuttumiskynnykset Järvi-Kuopion seurakunnan
osalta. (Ohje on annettu seurakunnille tiedoksi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro
21/2016.)
Tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla yksityiskohtainen selvitys
kyseisessä ohjeen liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja hallinto”
ja liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainittujen
puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä perusteluineen JärviKuopion seurakunnassa.
Koska Järvi-Kuopion seurakunta kuuluu Kuopion seurakuntayhtymään, antaa
Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto lausunnon kokouksessaan
21.10.2019 talouden ja hallinnon puuttumiskynnyksistä Järvi-Kuopion seurakunnan
osalta.
Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 1.10.2019 on
jätetty aloite selvitystyöryhmän perustamisesta. Aloitteen aiheena on selvittää
seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksia muuttuvassa taloustilanteessa.
Seurakuntaneuvosto katsoo, ettei kyseessä ole kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2
momentin mukainen hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulille liitteen 2 mukaisen lausunnon seurakunnan toiminnan ja hallinnon
osalta. Talouden osalta neuvosto liittyy Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston lausuntoon. (liite 3)
Lausuntojen perusteella Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että
Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on lausuntopyynnössään todennut seuraavaa:
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan kirkkoherran valitsevat
seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai
seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka
toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan päätös välillisen vaalin
toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan kirkkoherran
välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin 1 virkkeen mukaan kirkkoherran
välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon
seurakunnalle.
Jos kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi, on ennen viran haettavaksi julistamista
päätettävä, toimitetaanko kirkkoherran vaali välittömänä vai välillisenä vaalina.
Riippuen vaalitavasta tuomiokapituli tekee joko vaaliehdotuksen tai antaa hakijoista
lausuntonsa seurakunnalle.
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan seurakunnan jäsenille on
sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä
olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä koskevista suunnitelmista,
asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa ja
valvoa tätä seurakunnan tiedotustoimintaa.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston voi pyytää, että kirkkoherran vaali
toimitetaan välillisenä vaalina.
Mikäli seurakuntaneuvosto päätyy välilliseen vaaliin, tulee ratkaisu perustella
tuomiokapitulille.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherran vaali
toimitettaisiin välillisenä koska:
- seurakunnan rakenteesta johtuen välittömän vaalin järjestäminen on varsin
haasteellinen tehtävä kahdeksasta alueseurakunnasta ja niiden yhdenvertaisen
kohtelun näkökulmasta
- seurakuntavaaliaktiivisuuden perusteella olisi oletettavaa, että äänestysprosentti
jäisi varsin vaatimattomaksi, eikä näin lisäisi valinnan uskottavuutta
seurakuntalaisten silmissä
- seurakuntaneuvoston jäsenillä on parhaat edellytykset arvioida hakijoiden
selviytymisedellytyksiä Järvi-Kuopion seurakunnan haasteellisessa
toimintaympäristössä hallinnon näkökulmasta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Tuomiokapitulin lausuntopyynnössä kirkkoherran viran edellytyksistä mainitaan:
”Jos tuomiokapituli päättää julistaa Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran viran
haettavaksi, tarvitsee tuomiokapituli tiedon siitä, mitkä ovat Järvi-Kuopion
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Tästä syystä pyydetään myös seurakuntaneuvoston lausuntoa siitä, mitkä ovat
seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran
viran erityiset tarpeet. Lausunnossa tulee mainita, jos kirkkoherra osallistuu lasten ja
nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan siten, että hänen tulee ennen
virkamääräyksen saamista esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii”.
Esitys

Seurakuntaneuvoston lausuntona tuomiokapitulille esitetään, että Järvi-Kuopion
kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat:
-

talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia ennakoivasti talouden ja
toimintaympäristön muutoksissa
selkeä näkemys jumalanpalvelusyhteisöjen merkityksestä harvaan asutulla
maaseudulla
viranhaltijalla on kokemusta rakennemuutosjohtamisesta ja työn kehittämisestä
kyky jäsentää seurakunnan laajaa toimintakenttää ja verkostoitua alueellisten
toimijoiden kanssa
kyky rohkaista ja aktivoida niin henkilöstöä kuin vapaaehtoistoimijoita
monipuoliset vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Koska kirkkoherra osallistuu lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan hänen
tulee ennen virkamääräyksen saamista esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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98 §
HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA V. 2020, KEHITTÄMISTARPEET JA
KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET VUOSINA 2021-2022
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Henkilöstön ja esimiesten esitysten pohjalta on laadittu seurakunnan
koulutussuunnitelma vuodelle 2020 ja kehittämistarpeet ja kehittämisen
painopistealueet vuosille 2021-2022 (Liite 4). Suunnitelma toimitetaan
henkilöstöpäällikölle ja henkilöstöjohtokunnan käsiteltäväksi.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kehittämissuunnitelman ja lähettää
sen edelleen henkilöstöjohtokunnan käsittelyyn. Vain välttämättömistä koulutuksista
maksetaan päivärahat.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

99 §
MUUT ASIAT
Ei ollut muita asioita.
100 §
ILMOITUSASIAT
1. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 12.9.2019, 9/2019
pöytäkirjanote § 10
2. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 12.9.2019, 9/2019
pöytäkirjanote § 13
3. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 12.9.2019, 9/2019
pöytäkirjanote § 43
4. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 12.9.2019, 9/2019
pöytäkirjanote § 79
5. Kirkkoherran lomasuunnitelma kevätkaudelle 2020
6. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaali toimitetaan seurakuntaneuvoston kokouksessa
11.2.2020.
7. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 3.10.2019, 10/2019
pöytäkirjanote § 3
8. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 3.10.2019, 10/2019
pöytäkirjanote § 9
9. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 3.10.2019, 10/2019
pöytäkirjanote § 10
10. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 3.10.2019, 10/2019
pöytäkirjanote § 12
11. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 3.10.2019, 10/2019
pöytäkirjanote § 18
12. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 3.10.2019, 10/2019
pöytäkirjanote § 26
13. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 3.10.2019, 10/2019
pöytäkirjanote § 52
14. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 3.10.2019, 10/2019
pöytäkirjanote § 66
Päätös

Merkittiin tietoon saatetuiksi.
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101 §
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa tiedoksi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen (Liite 5)
Päätös

Luettiin ja merkittiin tietoon saatetuiksi.

102 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.15.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Seija Rissanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Juankoskella 15.10.2019.
Valitut pöytäkirjantarkastajat:

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

