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Aika

Maanantai 21.10.2019 klo 16.30 – 17.05

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Risto Helle
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Pekka Niiranen

jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä, saapui klo
16.48, § 205 käsittelyn aikana
Kervisen varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä

Anu-Kaisa Ruponen
Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell
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läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Reijo Leino
Jaana Marjanen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin
virsi 448.

Erika Suominen

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

200
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 lähetetty sähköpostissa 16.10.2019.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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201
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Marita Mankinen ja Pekka Niiranen. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Mankinen ja Anu-Kaisa Ruponen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 23.10 – 5.11.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

202
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

203
LAUSUNTOPYYNTÖ KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILTA: JÄRVI-KUOPION
SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKA: LAUSUNTOPYYNTÖ SEURAKUNNALTA JA SEURAKUNTAYHTYMÄLTÄ
Kirkkoherra Reijo Leino on irtisanoutunut Järvi-Kuopion seurakunnan
kirkkoherran virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hänen viimeinen
viranhoitopäivänsä kirkkoherran virassa on 31.5.2020.
Viran täyttöön liittyen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on varannut
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuuden antaa lausunto siitä, miten Järvi-Kuopion seurakunnan kohdalla
toteutuvat tai jäävät toteutumatta Kirkkohallituksen ohjeessa ’Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen
ohjeistus’ liitteessä 2 ’Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja hallinto’ ja liitteessä 3 ’Puuttumiskynnys – seurakunnan talous’ mainitut hallinnon puuttumiskynnykset. Lausunto on esityslistan liitteenä 1.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että liitteessä oleva Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston lausunto Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran viran täyttöön
liittyen hyväksytään ja lähetetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: lausunto
204
LAUSUNTOPYYNTÖ: IT-yhteistyöalueen johtosäännön muuttaminen
Itä-Suomen IT -aluekeskus aloitti virallisesti toimintansa 1.2.2010. ItäSuomen IT –aluekeskus on yksi Suomen viidestätoista IT –
aluekeskuksesta. Aluekeskusten perustaminen liittyi kirkon uuden jäsentietojärjestelmän – Kirjurin – käyttöönottoon ja erityisesti seurakuntien tie-
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toturvan parantamiseen. Aluekeskus tarjoaa tällä hetkellä palveluja 40
seurakuntataloudelle, joissa on yhteensä 55 seurakuntaa. Sen toimintaalueena ovat kaikki Kuopion hiippakunnan seurakunnat ja kaksi seurakuntaa Mikkelin hiippakunnasta. Aluekeskuksen isäntäseurakuntana toimii Kuopion seurakuntayhtymä ja aluekeskuksen 9 työntekijää ovat Kuopion seurakuntayhtymän työntekijöitä.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 26.1.2010 IT – alueen yhteistyösopimuksen ja IT – yhteistyöalueen johtosäännön. Yhteistyösopimuksessa on
sovittu isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien kesken tehtävästä
yhteistyöstä, työnjaosta, henkilöstöstä ja kustannusten jaosta seurakuntien kesken. IT – alueen johtosääntöön sisältyy tarkemmat määräykset IT
– alueen hallinnosta, henkilöstöstä ja heidän tehtävistään. Johtosäännön
mukaan aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta. Johtosäännön mukaan Kuopion seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi
jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja, Joensuun seurakuntayhtymä yhden jäsenen ja kaikki aluekeskuksen alueella toimivat rovastikunnat yhden jäsenen.
Koska Siilinjärven rovastikunta on purettu 1.1.2018 lukien ja aikaisemmin
siihen kuuluneet seurakunnat on siirretty muihin rovastikuntiin, esitti
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta kokouksessaan 28.2.2019, että
johtosäännön 3 § muutetaan johtokunnan kokoonpanon ja jäsenten lukumäärän osalta. Johtokunta päätti pyytää muutosesityksestä isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien lausunnot.
Lausuntojen pyytämisen jälkeen Kirkolliskokouksessa toukokuussa 2019
tehty päätös hiippakuntarajojen muutoksista aiheutti tilanteen, jossa esitetty muutos IT-aluekeskuksen johtokunnan kokoonpanoon ei olisi ollut
enää toimiva ja tarkoituksenmukainen.
Tämän vuoksi on johtokunta käsitellyt asiaa uudelleen kokouksissaan
21.5.2019/§ 22 ja 17.9.2019/§ 33 Johtokunta esittää, että johtosäännön
3 § muutetaan johtokunnan kokoonpanon ja jäsenten lukumäärän osalta
seuraavasti:
Aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, joka kokoontuu
vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan varsinaiset jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet valitaan aina neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Toimintakausi vastaa kirkkovaltuustojen toimintakautta. Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy siten, että isäntäseurakuntayhtymällä on johtokunnassa kaksi jäsenpaikkaa, joista toinen on puheenjohtajan paikka.
Tämän lisäksi jäsenmäärältään kolmella suurimmalla seurakuntataloudella (isäntäseurakuntayhtymä pois lukien) on kullakin yksi (1) jäsenpaikka
johtokunnassa. Kaikilla edellä mainituilla johtokunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Loput jäsenet valitaan rovastikunnittain tuomiorovastikuntaa lukuun ottamatta siten, että kukin rovastikunta valitsee johtokuntaan yhden jäsenen
ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Kuopion hiippakunnan ulkopuoliset IT-aluekeskuksen sopijaseurakunnat tulkitaan tässä yhteydessä kuuluvaksi siihen rovastikuntaan, johon ne kuuluivat ennen hiippakuntajaon
muutosta. Edustajaksi voidaan valita seurakunnan viranhaltija, toimihenkilö tai muu luottamushenkilö. Valinnassa on syytä kiinnittää huomiota
henkilön IT-asiantuntemukseen.
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Aluekeskuksen toimintaa ohjaavan sopimuksen mukaisesti isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy johtokunnan johtosäännön ja ennen tätä käsittelyä siitä on hankittava sopijaseurakuntien lausunnot.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteisellä kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa esitetyn johtosääntömuutoksen johdosta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

205
TÄYTTÖLUPAMENETTELYN KEVENTÄMINEN
Kuopion seurakuntayhtymässä on pitkään ollut käytäntö, että yhteinen
kirkkoneuvosto antaa täyttöluvan avoimeksi tuleviin palvelussuhteisiin.
Menettely on hallinnollisesti raskas ja aikaa vievä. Talouden kiristyessä
on syytä tarkastella myös rekrytointiprosessia ja mahdollisuuksia karsia
hallinnollista työtä. Talousarvion sitovuustaso on toimintakate, ja olisikin
tarkoituksenmukaista, että avoimet palvelussuhteet voitaisiin täyttää
johto- ja muiden sääntöjen asettamissa rajoissa, mikäli talousarvio sallii
palvelussuhteen täyttämisen.
Seurakuntayhtymän virkojen osalta täyttöluvan antaa ja virat täyttää edelleen yhteinen kirkkoneuvosto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että avoimeksi tulevat palvelussuhteet voidaan täyttää ilman täyttölupaa, mikäli kyseisen yksikön talousarviomäärärahat mahdollistavat sen
ja
- että seurakuntayhtymän virkojen osalta täyttöluvan antaa ja virat täyttää
edelleen yhteinen kirkkoneuvosto.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

206
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA EMMA HILTUSELLE
Männistön seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Emma Hiltunen pyytää kirjeessään 16.9.2019, että hänelle myönnetään ero seurakuntayhtymän luottamustoimista.
Emma Hiltunen on yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, kirkkovaltuuston valmistelutyöryhmän jäsen, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsen
ja Tarja Välimäen henkilökohtainen varajäsen yhteisessä kirkkoneuvostossa.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen
varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
Emma Hiltunen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kristus-kalliolle
rakentaja –ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on
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Tuomo Kantele.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
1. että Emma Hiltuselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, kirkkovaltuuston valmistelutyöryhmän jäsenyydestä, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä ja yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä,
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Männistön
seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen,
Tuomo Kantele,
3. että hänen tilalleen kirkkovaltuuston valmistelutyöryhmään nimetään
uusi jäsen,
4. että hänen tilalleen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan nimetään uusi jäsen ja
5.

Päätös:

että yhteiseen kirkkoneuvostoon Tarja Välimäelle nimetään uusi
henkilökohtainen varajäsen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

207
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA TIINA KUKKOSELLE
Tiina Kukkonen, joka on Puijon seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, on muuttanut pois Puijon seurakunnan alueelta.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n perusteella hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Tiina Kukkonen on yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäsen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
1. että Tiina Kukkoselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen valitaan uusi jäsen yhteisen seurakuntatyön johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

208
ERON MYÖNTÄMINEN JIMI SPICELLE YHTEISEN
KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ
Jimi Spice, joka on Järvi-Kuopion seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, on muuttanut pois Järvi-Kuopion seurakunnan alueelta.
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Kirkkolain 23 luvun 2 §:n perusteella hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
-

Päätös:

että Jimi Spicelle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

209
PERHENEUVOJAN VIRAN (PAPPI) TÄYTTÄMINEN
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on
27.5.2019 myöntänyt luvan täyttää perheneuvojan virka perheasiainneuvottelukeskuksessa viran tultua avoimeksi. Virka julistettiin julkisesti haettavaksi 5.8.2019 kirkon rekrytointisivuilla, oikotie.fi-sivuilla, mol.fi-sivuilla
sekä seurakuntayhtymän omilla nettisivuilla. Lisäksi Kotimaa-lehdessä
7.8.2019 julkaistiin lyhyt huomioilmoitus. Hakuilmoituksessa kerrottiin, että perheneuvojan tulee olla pappi. Perheneuvojan tehtävänä on pääsääntöisesti asiakastyö parien, yksilöiden ja perheiden kanssa sekä tarvittaessa erilaisten perhekasvatustilaisuuksien ja koulutusten pitäminen.
Perheneuvojan työhön valittavalta papilta edellytetään pätevyyttä papin
virkaan ja lisäksi soveltuvuutta nykyaikaiseen perheneuvontatyöhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja itsenäistä työotetta. Virkaan
valitulla perheneuvojalla tulee olla tai hänen tulee sitoutua suorittamaan
kirkon järjestämä alan erikoiskoulutus. Perehtyneisyys pari- tai perhetyöhön katsotaan eduksi.
Määräaikaan mennessä perheneuvojan virkaan haki yhteensä 16 henkilöä. Kaksi hakijaa ei täyttänyt viralle asetettuja kelpoisuusehtoja. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 2.
Haastatteluun 4.9.2019 kutsuttiin kolme hakijaa: Tiina-Susanna Hirvonen,
Kati Häkkinen ja Kaisa Pihlajamäki. Haastatteluun valintakriteereinä olivat
perheneuvontatyön kokemus, perheneuvojakoulutus tai muu perhe-ja pariterapiakoulutus. Haastatteluryhmään kuuluivat yhteisen seurakuntatyön
johtokunnan puheenjohtaja Erkki Pesonen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja uusi henkilöstöpäällikön virkaan valittu Merja Vihanto, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Irene
Venejärvi.
Haastattelussa käytettiin ennalta laadittuja kysymyksiä. Haastateltaville
esitettiin samat keskeiset kysymykset ja haastattelujen eteneminen oli sisällöltään samankaltainen. Haastattelussa selvitettiin hakijoiden motivaatiota ja valmiuksia toimia nykyaikaisessa perheneuvontatyössä asiantuntijoista koostuvan tiimin jäsenenä.
Tiina-Susanna Hirvonen on suorittanut teologian maisterin tutkinnon
vuonna 2018. Aikaisemmin hän on suorittanut diakoni/sosiaaliohjaajan
tutkinnon vuonna 1996. Lisäksi Hirvosella on erityistason perheterapeutin
(ET psykoterapeutti PT) tutkinto ja hän on käynyt työnohjaajakoulutuksen.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

12/2019
12/2019

7

Tiina-Susanna Hirvonen on tehnyt sijaisuuksia Helsingin seurakuntayhtymässä päihdetyön ja mielenterveys- ja päihdetyön diakoniatyöntekijänä
vuosina 2006 – 2016. Viimeksi Hirvonen on työskennellyt vs. sairaalapastorina Helsingin seurakuntayhtymässä kuluneen vuoden aikana.
Tiina-Susanna Hirvosen haastattelun yhteydessä selvisi, että hänellä ei
ole pappisvihkimystä, joten hänellä ei ole kelpoisuutta vakinaiseen papin
virkaan ja siksi hänen hakemustaan ei voida ottaa huomioon.
Kati Häkkinen on suorittanut teologian kandidaatin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnon vuonna 1987. Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut
vuonna 1997 ja kirkollisen johtamisen tutkinnon vuonna 2005. Kati Häkkinen on suorittamassa perheneuvojan erikoistumiskoulutusta, josta hän
on valmistumassa marraskuussa 2019.
Kati Häkkinen on työskennellyt Kuusankosken seurakunnassa kehitysvammaistyön lehtorina ja pastorina noin 14 vuotta ja seurakuntapastorina
Kuopion Männistön seurakunnassa noin neljä vuotta. Joensuun ev.lut.
seurakuntayhtymässä Kati Häkkinen on työskennellyt sairaalapastorina
noin 13 vuotta ja sittemmin perheneuvojana vuodesta 2015 lukien. Perheneuvojan perustyön lisäksi Kati Häkkinen on toiminut sielunhoidon
hiippakunnallisena kouluttajana ja pitänyt luentoja parisuhteen kysymyksiin liittyen. Työnohjaajakoulutus ja työyhteisökonsultin koulutus tukevat
myös hänen ammatillisuuttaan perheneuvojana.
Kaisa Pihlajamäki on suorittanut teologian maisterin tutkinnon vuonna
1998. Lisäksi hän on suorittanut sielunhoitoterapiakoulutuksen sekä kirkkohallituksen perheasioiden järjestämän Parisuhteen palikat –
kouluttajakoulutuksen.
Kaisa Pihlajamäki on hoitanut seurakuntapastorin määräaikaisia sijaisuuksia Salo-Uskelan, Keuruun, Petäjäveden ja Jyväskylän seurakunnassa. Keuruun seurakunnassa Kaisa Pihlajamäki on hoitanut seurakuntapastorin osa-aikaista virkaa vuodesta 2012 lukien. Sen lisäksi hän on
vuodesta 2018 lukien toiminut osa-aikaisena perheneuvojana Jyväskylän
seurakunnassa.
Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti, että Kati Häkkinen ja Kaisa Pihlajamäki lähetetään Kirkon perheasiainkeskuksen suosittelemaan soveltuvuustestaukseen Helsinkiin. Soveltuvuustestauksen teki Henry Honkanen
Arena Novalta 16.9.2019.
Molemmat soveltuvuustestaukseen lähetetyt hakijat täyttivät perheneuvojan viran (papin) hakukriteerit ja soveltuvuustestauksessa molemmat todettiin soveltuviksi perheneuvojan työhön. Kati Häkkisellä on liki valmiin
perheneuvojakoulutuksen antamaa teoreettista tietopohjaa perheneuvojan virkaan ja 4,5 vuoden kokemus perheneuvonta työstä. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot, hän on yhteistyökykyinen ja pystyy toimimaan itsenäisesti perheneuvojan työssä. Kaisa Pihlajamäellä on työkokemusta
perheneuvontatyössä noin 12 kuukautta (30 % työaika) ja sielunhoidon
terapiakoulutus. Kaisa Pihlajamäki omaa hyvät vuorovaikutustaidot, on
yhteistyökykyinen ja kykenee toimimaan itsenäisesti perheneuvojan työssä. Soveltuvuustestaus tuki haastattelussa syntynyttä käsitystä hakijoista.
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Ansiovertailun, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella haastattelutyöryhmä esitti, että perheneuvojan
(papin) virkaan valitaan Kati Häkkinen ja hänen kieltäytymisensä varalle
Kaisa Pihlajamäki.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
10.10.2019 ja hyväksyi haastattelutyöryhmän esityksen yksimielisesti.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että avoinna olevaan perheneuvojan (papin) virkaan valitaan pastori
Kati Häkkinen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle pastori
Kaisa Pihlajamäki,
2. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla,
3. että Kati Häkkiselle pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräys perheneuvojan virkaan 1.1.2020 alkaen ja
4. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: yhteenveto hakijoista
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ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄN ANOMUS OSITTAISESTA VIRKAVAPAUDESTA
Erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa on ollut sijoitettuna Kallaveden
seurakuntaan 1.1.2017 alkaen. Erityisnuorisotyön lisäksi hän on osallistunut Kallaveden seurakunnan leiri- ja retkityöhön. Vuoden 2019 alusta
toteutetussa yhteisen seurakuntatyön järjestelyissä päätettiin, että erityisnuorisotyö ja sen virka ovat hallinnollisesti edelleen osa yhteistä nuorisoja oppilaitostyötä. Samalla kuitenkin päätettiin jatkaa erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaan sijoitusta Kallaveden seurakuntaan vuosiksi
2019 - 2020.
Pekka Asumaa on tehnyt yhteiselle kirkkoneuvostolle liitteen 3 mukaisen
anomuksen 20 % osa-aikaisesta virkavapaudesta erityisnuorisotyön virasta 1.1.2020 lähtien henkilökohtaisesta syystä. Anotun virkavapauden
myöntäminen tarkoittaa, että Pekka Asumaa siirtyy tekemään erityisnuorisotyön virassa 80 % työaikaa 1.1.2020 alkaen.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
10.10.2019 ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaalle myönnetään 20 % osa-aikainen virkavapaus 1.1.2020 alkaen.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

että erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaalle myönnetään 20 %
osa-aikainen virkavapaus 1.1.2020 alkaen.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Päätös:

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: Pekka Asumaan anomus
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KUOPION TILAKESKUKSEN JA KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN
VÄLINEN VUOKRASOPIMUS MAA-ALUEESTA ALAVAN KIRKON VIEREEN
RAKENNETTAVALLE TILAPÄISELLE PÄIVÄKODILLE
Kuopion Tilakeskus on halukas vuokraamaan Alavan seurakunnan tontilta maa-alueen noin viideksi vuodeksi. Tarkoituksena on rakentaa tontille
tilapäinen rakennus ja toiminnan tarvitsemat piha-alueet. Rakennuksessa
toimisi kuusiryhmäinen päiväkoti. Vuokra-aika on 1.1.2020 – 30.6.2025.
Rakennus poistuu tontilta vuokra-ajan päätyttyä ja piha-alueet ennallistetaan.
Rakennus olisi suuruudeltaan n. 1200 m2. Vuokrattavan tontin pinta-ala
on n. 2 400 m2. Y-tontin pääoma-arvo on suuruusluokkaa 240.000,00 €
(200 €/k-m2) ja vuosivuokra 5 % maapohjan pääoma-arvosta on 12.000
€/vuosi.
Tilapainen rakennus Alavan seurakunnan tontille olisi erittäin tärkeä asiakkaiden saavutettavuuden kannalta ja se antaisi Kuopion Tilakeskukselle mahdollisuuden käynnistää tarvittavat peruskorjaukset ja uudelleen rakentamissuunnitelmat keskusta-alueen päiväkotiverkostossa. Tilapäinen
päiväkoti olisi tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2020.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvostolle on 27.8.2019 pidetty tiedotustilaisuus hankkeesta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 1.10.2019.
Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,

Päätösesitys:

Päätös:

-

että hyväksytään tilapäisen päiväkodin rakentaminen,

-

että laaditaan vuokrasopimus ajalle 1.1.2020 – 30.6.2025 Kuopion
Tilakeskuksen ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän välillä ja

-

että vuokrasopimus esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle,
-

että tilapäisen päiväkodin rakentaminen Alavan seurakunnan tontille,
kiinteistötunnus 297-7-57-1, hyväksytään ja

-

että esityslistan liitteenä oleva vuokrasopimus ajalle 1.3.2020 –
28.2.2025 Kuopion Tilakeskuksen ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän välillä hyväksytään.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: vuokrasopimus ja liitekartta
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MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

213
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

214
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 5: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.05.

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 21.10.2019

Marita Mankinen

Anu-Kaisa Ruponen

