KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Suokatu 22, 70100 KUOPIO
p. 040- 484 8248
SEURAKUNTANEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

8/2018
8/2018

Aika

Tiistai 11.9.2018 Kokoonnutaan Tuomiokirkon pääovelle klo 16.50,
josta siirrytään yhdessä viinikellariin. Tutustumisen jälkeen siirrymme
Suokadulle kerhohuone Samuliin.

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari
puheenjohtaja, läsnä
Liisa Karjalainen
varapuheenjohtaja, läsnä
Iris Asikainen
jäsen, poissa
Markku Hyvärinen
jäsen, poissa
Merja Leppälä
jäsen, poissa
Matti Mänttäri
jäsen, läsnä
Seppo Niskanen
jäsen, poissa
Mauri Pesonen
jäsen, poissa
Auli Poutiainen
jäsen, läsnä
Riitta-Liisa Rautsi
jäsen, poissa
Sirkka Sinkkonen
jäsen, läsnä
Antti Tapaninaho
jäsen, poissa
Maija Taskinen
jäsen, läsnä
Arja Tiittanen
jäsen, läsnä
Eero Wetzell
jäsen, läsnä
Veikko Vilmi, Antti Tapaninahon varajäsen, läsnä
Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Lauri Kastarinen
Kirsi Perämaa
Satu Karjalainen
Liisa Penttinen
Olli Viitaniemi
Katriina Hujanen

1. kappalainen,läsnä
2. kappalainen, läsnä
seurakuntapastori,poissa
seurakuntapastori,läsnä
rovastikuntapastori, läsnä
sihteeri, läsnä

Anu Pulkkinen
Riikka Haapamäki
Elina Hakkarainen

kanttori, läsnä
kanttori, läsnä
nuorisotyönohjaaja, läsnä

Kokoukseen kutsutut

§ 98 KOKOUKSEN AVAUS
Alkupuheen ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
§ 99 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet jäsenistä (KL 7:4 §) Kutsu kokoukseen on toimitettava
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vähintään kolme päivää ennen kokousta. Mikäli seurakuntaneuvoston
jäsen on tilapäisesti estynyt tulemasta mukaan seurakuntaneuvoston
kokoukseen, hänen on ilmoitettava poissaolostaan mahdollisimman
pian toimistosihteeri Katriina Hujaselle puh. 040 4848 248 tai
katriina.hujanen@evl.fi.
Esitys:

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 99 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 100 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ
OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston
jäsentä. Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina kokouksen jälkeen ja
nähtävillä 12.9.- 11.10.2018 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa,
toimiston avoinna ollessa, Suokatu 22 A 4.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Sinkkonen ja Maija Taskinen.

§ 101 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 JA VUOSIEN 2020 -2021 TOIMINTAJA TALOUSSUUNNITELMA
Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt
seurakuntaneuvostoa
laatimaan ehdotuksensa
vuoden 2019
talousarvioksi ja vuosien 2020 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä käyttötalousosaa koskevat
ehdotukset on toimitettava hallintovirastoon viimeistään 20.9.2018.
Yhteisen kirkkoneuvoston antamat ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja
vuosien 2020 -2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi.
Liite 1.
Tuomiokirkkoseurakunnalle annettu raami vuoden 2019 budjetissa
on €. Liite 2
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Eri työalojen toimintasuunnitelmat. Liitteet 3- 10
Tuomiokirkkoseurakunnan toiminta - ja taloussuunnitelma vuosille 2020
-2021. Liite 11 toimitetaan kokoukseen.
Ehdotus Tuomiokirkkoseurakunnan talousarvioksi vuodelle 2019.
Liite 12.

Esitys:

Hyväksytään Tuomiokirkkoseurakunnan talousarvioehdotus vuodelle
2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021
esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hyväksytään eri työalojen
toimintasuunnitelmat.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 102 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN
VAKINAISTAMINEN

TOIMISTOSIHTEERIN

TYÖSSUHTEEN

Tuomiokirkkoseurakunnan toimistosihteerin virka muutettiin 25.1.2016
kirkkoneuvoston päätöksellä työsuhteeksi ja täytettiin määräaikaisesti
vuoden 2018 loppuun. Perusteluna oli se, että ”seurakuntayhtymässä
ollaan selvittämässä mahdollisuutta erilaisten toimistopalvelujen –
seurakuntien toimistot, keskusrekisteri ja hauta- ja puistotoimisto yhdistämiseksi yhdeksi toimipisteeksi”.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt vuoden
2018 henkilöstösuunnitelmassa, että toimistosihteerin työsuhde
täytetään toistaiseksi. Määräaikaisuuden perusteluna ollut erilaisten
toimistopalvelujen yhdistämishanke ei ole millään tavalla edennyt.
Toisaalta toimistosihteerit ovat yhä keskeisemmässä asemassa
paikallisseurakuntien työn sujuvuuden takaamisessa. Mm. erilaiset
sähköiset viestintä- ja palvelujärjestelmät (mm. KIPA, PRIME, LUKKARI,
NUOTTA, TG Budget) sisältävät tehtäviä, joiden hoitamisessa ja joihin
henkilökunnan kouluttamisessa toimistosihteeri on avainasemassa.

Esitys:

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että Tuomiokirkkoseurakunnan toimistosihteerin
työsuhde täytetään toistaiseksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 103 URKURI ANU PULKKISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Urkuri Anu Pulkkinen anoo sivutoimilupaa urkujensoiton ja liturgisen
soiton opetustyöhön Taideyliopisto Sibelius-Akatemian Kuopion
yksikössä syyslukukaudella 2018 ja kevätlukukaudella 2019 sekä omaan
konserttitoimintaan yhteensä 10 tuntia viikossa. Liite 13
KL 30 §: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja
pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä
ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa
vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä
sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja
hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös
päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta
päättää
työnantaja.
Tuomiokapituli
päättää
sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran
haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin
rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava
huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi
tehtävässään.
Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen
tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka
kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei
saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan
valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää
hyväksyttävinä.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on
tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle
tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja
pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla. Työnantaja voi
peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan
peruuttamista.
Anu Pulkkisella on ollut anotun mukainen sivutoimilupa edellisinäkin
vuosina. Sibelius-Akatemian opetustyö ja konserttitoiminta eivät ole
haitanneet hänen viranhoitoaan. Kiinteät yhteydet kanttoreita
kouluttavaan oppilaitokseen ja konserttikenttään ovat monella tavalla
hyödyttäneet
oman
seurakuntamme
musiikkityötä
ja
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kirkkomusiikkitapahtumien toteuttamista.
Esitys:

Myönnetään sivutoimilupa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 104 KANTTORI RIIKKA HAAPAMÄEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Kanttori Riikka Haapamäki anoo sivutoimilupaa kirkkomusiikin
käytäntöjen ja liturgisen vokaalimusiikin jatkokurssin opetustyöhön
Taideyliopisto Sibelius-Akatemian Kuopion yksikössä syyslukukaudella
2018 yht. 20 tuntia ja kevätlukukaudella 2019 yht. 22 tuntia. SibeliusAkatemian opetus tapahtuu perjantai-aamuisin. Lisäksi Kannuksen
kansalaisopiston eläkeläiskuoron johtamiseen syyslukukaudella 2018 12
tuntia ja kevätlukukaudella 2019 yht. 20 tuntia. Kannuksen
kansalaisopiston tunnit kanttori Riikka Haapamäki ilmoittaa hoitavansa
vapaapäivinään. Liite 14
KL 30 §: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja
pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä
ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa
vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä
sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja
hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös
päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta
päättää
työnantaja.
Tuomiokapituli
päättää
sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran
haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin
rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava
huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi
tehtävässään.
Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen
tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka
kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei
saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan
valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää
hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on
tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle
tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja
Sivu 5 / 8

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
__________

__________

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Suokatu 22, 70100 KUOPIO
p. 040- 484 8248
SEURAKUNTANEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

8/2018
8/2018

pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla. Työnantaja voi
peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan
peruuttamista.
Esitys:

Myönnetään sivutoimilupa

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 105 SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUS
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt seurakuntapastori
Satu Karjalaiselle virkavapautta 1.10.2018 -31.12.2019 väliseksi ajaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut tuomiokirkkoseurakunnalle luvan
palkata kyseiselle ajalle viransijainen.
Karjalaisen vastuualueena on nuoriso-, varhaisnuoriso- ja rippikoulutyö.
Pastori Milla Huttunen on ilmaissut kiinnostuksensa tehtävään. Hän on
erityisen kiinnostunut juuri nuorisopapin tehtäväkuvan mukaisesta
työstä. Hänet on vihitty papiksi viime keväänä. Hän on tällä hetkellä
viransijaisena pappina Järvi-Kuopion seurakunnassa ja on suorittanut
opiskeluunsa liittyvän seurakuntajakson tuomiokirkkoseurakunnassa.
Kirkkoherra Reijo Leino on antanut hyvän arvioinnin Huttusen
papintyöstä Järvi-Kuopion seurakunnassa ja toivoo, että Huttunen voisi
työskennellä
siellä
joulukuun
loppuun
saakka.
Tuomiokirkkoseurakunnan kasvatustyön tiimi on mielellään ottamassa
Huttusen työyhteyteen. Olisi myös tärkeää, että vastavalmistuneelle
papille voitaisiin tarjota uusi työjakso, joka auttaisi häntä uralla
eteenpäin.
Huttunen vapautuu Järvi-Kuopiosta siis vasta 1.1.2019. Jos päädytään
siihen, että pyydetään hänelle viranhoitomääräystä kyseiseen
viransijaisuuteen, tulee nuorisopapin tehtävien hoito järjestää jollakin
tavalla 1.10.-31.12. 2018. Kasvatustyön tiimi on valmis omissa
työjärjestelyissään siihen, että tuo jakso kyetään hoitamaan ilman
nuorisopappia. Puheenjohtaja on keskustellut pastori Hanna Vasiljevin
kanssa siitä, olisiko hän käytettävissä viransijaiseksi syksyllä niin, että
hänen tehtäväkuvansa oli yleiseen seurakuntatyöhön painottuva
(kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset).
Tällä järjestelyllä
kasvatustyön kappalainen Kirsi Perämaan vastuuta kirkollisista
toimituksista voisi vähentää ja hän voisi antaa työpanostaan syksyn ajan
myös nuorisopapin tehtäväalueelle.
Vasiljev pitää järjestelyä
mahdollisena, vaikka olisi Kallaveden sijaisuutensa tähden käytettävissä
ilmeisesti vasta 1.11. lähtien.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta
viranhoitomääräystä pastori Milla Huttuselle tuomiokirkkoseurakunnan
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2. seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 1.1.-31.12.2019.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 106 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
Kirkkoherran päätökset 4.9.2018
1. Kirkkoherra on palkannut opiskelija Joona Kärnän kanttori Anna
Pöyhösen työvapaan 50% sijaiseksi ajalle 1.10.2018-31.1.2019
2. Kirkkoherra on hyväksynyt seuraavat joulukonsertit pidettäväksi
tuomiokirkossa: Antti Railio pe 30.11.2018 sekä Diandra & Teemu
Roivainen ti 11.12. 2018. Molemmat ovat lipunmyynnillisiä konsertteja,
joiden vuokra on 2.347,32 €/konsertti (sis.alv 24%)
Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

§ 107 MUUT ASIAT
Vaalipaneeli su 4.11.2018 messun jälkeen Tuomiokirkossa.
§ 108 SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous tiistaina 23.10.2018 klo 17 kerhohuone Samuli.
Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

§ 109 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja valitusosoituksen,
joka liitettiin pöytäkirjaan, Liite 15.

§ 110 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. Lopuksi laulettiin iltavirsi
560; 1-2.
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Katriina Hujanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa 11.9.2018

Sirkka Sinkkonen

Maija Taskinen
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