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YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16.2.2021
Aika

Ti 16.2.2021 klo 18.00 – 19.30

Paikka

Alavan kirkko, Keihäskatu 5 B, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

puheenjohtaja Erika Suominen
46 valtuutettua

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Erika Suominen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi
ja avasi kokouksen. Kirkkoherra Hannu Koskelainen piti alkuhartauden.
Veisattiin virsi 442.

16
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta.
Ilmoitus yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu 4.2.2021
aluekeskusrekisterin
ja
jokaisen
seurakunnan
ilmoitustaululle.
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille esityslista liitteineen lähetettiin
sähköpostissa 3.2.2021.
Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin,
että läsnä oli 47 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että
valtuutetuista oli ilmoittanut olevansa tilapäisesti estyneitä saapumasta
kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi
esteet.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuomo Kantele ja Eero Koivisto.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Kantele ja Eero Koivisto.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 18.2 - 17.3.2021 hallintopalveluissa hallintopalveluiden
aukioloaikana.

18
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISTA KOSKEVISTA ALOITTEISTA
Yhteinen kirkkoneuvosto 1.2.2021, 22 §
Kuopion ev.lut. seurakuntien rakenneselvitys käynnistyi 1.10.2019 tehdyn
valtuustoaloitteen perusteella. Kuopion seurakuntien yhteinen
kirkkovaltuusto perusti 19.12.2019 työryhmän, jonka tavoitteena oli
aloittaa ”kaikkien seurakuntien yhteinen keskustelu yhtymän
seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa
taloustilanteessa” ja ”selvittää edellisen kohdan vaikutuksia
kiinteistökantaan, henkilöstöön ja talouteen”. Rakenneselvitystyöryhmä
aloitti työskentelynsä 1.1.2020.
Valtuustoaloite on liitteenä 1.
Rakenneselvitystyöryhmän jäseninä olivat seurakuntayhtymän kuuden
nykyisen seurakunnan kirkkoherrat, hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö,
keskusrekisterin johtaja, viestintäpäällikkö, yhteisen kirkkovaltuuston
puheenjohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Ryhmällä
oli teologinen sihteeri. Rakenneselvitystyöryhmän työtä ohjasi, arvioi ja
tuki luottamushenkilöistä koostunut ohjausryhmä, johon nimettiin kaksi
seurakuntaneuvoston edustajaa jokaisesta nykyisestä seurakunnasta.
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi yhteisen kirkkovaltuuston
puheenjohtaja.
Rakenneselvitystyöryhmä antoi loppuraporttinsa yhteiselle
kirkkovaltuustolle 29.9.2020. Selvitystyön aikana tutkittiin useita eri
rakennevaihtoehtoja, joista selvitystyöryhmä päätyi esittämään kolmen
tai neljän seurakunnan mallia.
Rakenneselvitystyöryhmän loppuraportti ja sen liiteasiakirjat ovat liitteenä
2. Rakenneselvitystyöryhmä tarkensi vielä selvitystään laatimalla
lisäraportin, jota esiteltiin 15.12.2020 (liite 3).
Seurakuntajaon muuttamisesta ja sitä koskevan aloitteen käsittelystä
todetaan kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä seuraavaa:
Seurakunnan alueen muuttamisesta, seurakunnan jakamisesta alueellisesti tai
kielellisellä perusteella, seurakunnan lakkauttamisesta sekä uuden seurakunnan
perustamisesta päättää kirkkohallitus (Kirkkolaki 3 luku 3 §).
Aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto
tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. Jos
seurakuntajaon muutostarve johtuu kuntajaon muuttamisesta tai koskee muuta
kuin suomenkielistä tai ruotsinkielistä taikka kaksikielistä seurakuntaa, asian voi
panna vireille myös kirkkohallitus. (Kirkkolaki 13 luku 1 §)
Jos seurakunta liitetään toiseen tai lakkautetaan tai jos seurakunnassa oleva
virka tulee tarpeettomaksi sen alueen supistumisen vuoksi, sen päätoimiset
viranhaltijat siirretään, jollei 3 §:stä muuta johdu, heille soveltuviin laajentuvan tai
uuden seurakunnan tai asianomaisen seurakuntayhtymän virkoihin.
Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet
vastaavat edut.
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Pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevaan työntekijään
sovelletaan vastaavasti, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty. (Kirkkolaki 13 luku
2 §).

Kuopion seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat
käsitelleet rakennemuutosta koskevaa asiaa kokouksissa tammikuussa
2021.
Männistön, Puijon ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostot
ovat kukin tehneet kirkkohallitukselle seuraavan aloitteen:
1. 31.12.2022 Kuopion Alavan, Männistön ja Puijon seurakunnat
lakkautetaan ja liitetään 1.1.2023 alkaen Kuopion
Tuomiokirkkoseurakuntaan. Nykyiset Kallaveden seurakunta ja JärviKuopion seurakunta jatkavat itsenäisinä. Nämä kolme seurakuntaa,
Tuomiokirkkoseurakunta, Kallaveden seurakunta ja Järvi-Kuopion
seurakunta, muodostavat seurakuntayhtymän.
2. Uuden Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana on tuomiorovasti.
3. Alavan, Männistön ja Puijon seurakuntien kirkkoherran virat
lakkautetaan ja viroissa oleville kirkkoherroille perustetaan
kappalaisen virat, joihin heidät siirretään entisin palkkaeduin.
4. Lakkautettujen Alavan, Männistön ja Puijon seurakuntien päätoimiset
viranhaltijat ja työntekijät siirretään Tuomiokirkkoseurakuntaan
kirkkolain 13 luvun 2 §:n perusteella.
Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa
työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja
työehtosopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole
epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
5. Lakkautettujen Alavan, Männistön ja Puijon seurakuntien omaisuus
siirtyy 1.1.2023 lukien Tuomiokirkkoseurakunnalle, joka kyseisestä
ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista
veloista ja muista velvoitteista.
6. Kirkkohallitus määrää niitä seurakuntien vapaaehtoisia rahastoja,
jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- ja
testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen niiden tarkoituksen ja
ehtojen mukaisesti.
7. Syksyllä 2022 järjestettävissä seurakuntavaaleissa valitaan
luottamushenkilöt 1.1.2023 voimaan astuvan seurakuntarakenteen
mukaisesti.
Tehdyt aloitteet ovat liitteinä 4 - 6.
Alavan seurakuntaneuvosto käsitteli rakenneselvitystyöryhmän raportin,
ja päätti antaa lausunnon, jonka mukaan Alavan seurakunta pysyy
itsenäisenä rakennemuutosprosessissa.
Kallaveden seurakunta käsitteli rakenneselvitystyöryhmän raportin ja
päätti antaa lausunnon, jonka mukana Kallaveden seurakunta pysyy
itsenäisenä seurakuntana.
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Järvi-Kuopion seurakunta käsitteli rakenneselvitystyöryhmän raportin, ja
päätti antaa lausunnon, jonka mukaan Järvi-Kuopion seurakunnan
tahtotilana on säilyä yhtymän rakennemuutoksessa itsenäisenä
seurakuntana.
Alavan, Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakuntien lausunnot ovat liitteinä
7 - 9.
Kirkkojärjestyksen mukaan seurakuntien aloitteeseen tulee liittää
yhteisen kirkkovaltuuston lausunto, jonka jälkeen se lähetetään
tuomiokapitulille.
Kirkkojärjestys 13 luku 1 §:
”Seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille.
Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on
lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.
Tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja
seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoja, seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä
kirkkovaltuustoja, joita ehdotettu seurakuntajaon muutos koskee. Jos
tuomiokapituli pitää aloitetta ilmeisesti epätarkoituksenmukaisena, se voi
palauttaa aloitteen sen tekijälle. Jollei tuomiokapituli palauta aloitetta tai jos
palautettu aloite saatetaan uudelleen vireille, tuomiokapituli hankkii aloitteesta 2
§:ssä tarkoitetut selvitykset ja kuultuaan tarvittaessa uudelleen edellä mainittuja
toimielimiä lähettää asiakirjat oman lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle.”

Päätösesitys:
Vs. hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
se lähettää jätetyt aloitteet tuomiokapitulille ja antaa asiassa seuraavan
lausunnon:
”Männistön, Puijon ja Tuomiokirkkoseurakunnan aloitteissa on kuvattu
rakennemuutoksen valmistelu. Tehtyjä aloitteita on edeltänyt hyvin
perusteellinen ja kattava valmisteluprosessi.
Kirkkovaltuuston asettama työryhmä kokoontui yhteensä 12 kertaa.
Työskentelyssään rakenneselvitystyöryhmä valitsi vaihtoehdoiksi neljä eri
rakennemallia, kuuden seurakunnan malli (nykyinen rakenne), yhden
seurakunnan malli, kolmen seurakunnan malli ja neljän seurakunnan
malli. Valinta perustui neljään eri tarkastelukulmaan, 1) taloudellinen
kantokyky, 2) alueiden väestöpohja, 3) toiminnan järkevä ja
mahdollisimman tasapuolinen organisointi sekä 4) millaisella
rakennemallilla pystytään selviytymään resurssien pienetessä.
Työskentelyn aikana toteutettiin sekä työntekijöille että
luottamushenkilöille kysely, jonka vastaukset työryhmä kokosi
yhteenvetoihin. Eri työalat järjestivät toimialakohtaiset
seminaarityöskentelyt. Yhteisen kirkkovaltuuston seminaarissa esiteltiin
siihenastisen rakenneselvitysprosessin tulokset. Yhtymän
tiedotustilaisuus toteutettiin 1.10.2020. Seurakuntaneuvostot käsittelivät
raporttia kokouksissaan syksyn aikana. Lopullinen raportti valmistus
2.12.2020 ja sitä koskeva tiedotustilaisuus järjestettiin 15.12.2020, minkä
jälkeen raportti toimitettiin seurakuntiin.
Kuopion yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että kolmen yhtymän
seurakunnan aloitteeseen sisältyvä ja rakenneselvitystyöryhmän
raportissa kuvattu kolmen seurakunnan malli on alueellisen
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väestöpohjan, seurakunnan toiminnan ja talouden sekä ennakoitavissa
olevan taloudellisten resurssien vähenemisen näkökulmasta optimaalisin
rakenteellinen malli. Kirkkovaltuusto näkee, että tällä rakenteella voidaan
toteuttaa raportin kuvaamalla tavalla hengellisesti ja teologisesti
yhteisöllisyyttä luova rakenne, jossa jumalanpalvelusyhteisöt
kokoontuvat. Johtamisen ja työyhteisöjen dynamiikan näkökulmasta
kolmen seurakunnan mallissa yksiköt eivät muodostu liian suuriksi.
Moniammatillinen työote, verkostoituminen paikallisten toimijoiden
kanssa sekä seurakuntien omaleimaisuus mahdollistuvat. Alueilla
toimivat itsenäiset yksiköt turvaavat seurakuntalaisten
vaikutusmahdollisuudet sekä päätöksenteossa että seurakunnan
toiminnassa. Kolmen seurakunnan mallissa itsenäiset seurakunnat
muodostaisivat seurakuntayhtymän, jossa hallinto, päätöksenteko ja
seurakuntien välinen yhteistyö toimisivat samoin kuin nykyisessä
rakenteessa.
Alueellisesti Alava, Männistö, Puijo ja Tuomiokirkkoseurakunnat
sijaitsevat kaikki hyvin yhtenäisellä ja tiiviillä kaupunkialueella. Näiden
seurakuntien yhdistäminen turvaisi koko keskusta-alueen väestön
yhdenvertaiset ja monipuoliset seurakunnalliset palvelut. Tämän
seurakunnan lähikirkot mahdollistavat niiden ympärille syntyvän
alueellisen toiminnan. Talouden näkökulmasta näiden seurakuntien
resurssien yhdistäminen vahvistaisi myös seurakunnan kykyä vastata
kaupunkimaisen ympäristön ja kaupunkikulttuurin tuomiin
erityishaasteisiin niin työikäisten kuin myös lasten ja nuorten parissa
tehtävässä työssä. Malli turvaa työalojen kehittämisen myös silloin, jos
yhtymän taloustilanne heikkenee.
Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien nykyinen rakenne on
tarkoituksenmukaista säilyttää. Erityisesti kahdeksasta yksittäisestä
seurakunnasta muodostuneen Järvi-Kuopion seurakunnan rakenne on
syntyhistoriansa kautta hyvin erityinen. Seurakuntaelämän turvaaminen
sen eri osissa edellyttää tämän seikan huomioimista siinä
rahanjakomallissa, josta kirkkovaltuusto tekee ratkaisun
rakennemuutoksen vahvistuttua. Koska väestörakenne, seurakunnan
toiminnot ja niiden alueellinen sijoittuminen ovat näissä
maaseutumaisissa seurakunnissa selkeästi erilaiset kuin
kaupunkialueella, näiden seurakuntien jääminen itsenäisiksi
seurakunniksi on perusteltua.
Edellä lausutuilla perusteilla Kuopion seurakuntayhtymä puoltaa
Männistön seurakunnan, Puijon seurakunnan ja
Tuomiokirkkoseurakunnan tekemää aloitetta.
Tehtyjä aloitteita on edeltänyt koko seurakuntayhtymän kattava laaja ja
perusteellinen valmisteluprosessi. Tällä perusteella kirkkovaltuusto
katsoo, että seurakuntaneuvostoja on asiassa kertaalleen kuultu
kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla eikä
kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 §:n tarkoittamaa selvitystyötä ole enää
tarpeen käynnistää. Kaikkien seurakuntaneuvostojen lausunnot on liitetty
yhteisen kirkkovaltuuston lausuntoon.”
Sakari Kainulainen esitti, että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että
se lähettää jätetyt aloitteet tuomiokapitulille ja antaa asiassa seuraavan
lausunnon:
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”Viitaten Alavan seurakunnan seurakuntaneuvoston omassa
lausunnossaan antamiin perusteluihin Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä
puoltaa Männistön, Puijon ja Tuomiokirkkoseurakunnan tekemiä aloitteita
kuitenkin siten muutettuina, että Alavan seurakunta säilyttää
itsenäisyytensä, kun Männistön ja Puijon seurakunnat lakkautetaan
31.12.2022 ja liitetään Kuopion Tuomiokirkkoseurakuntaan. Näin
yhtymän seurakunnista Alavan, Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnat
jatkavat edelleen itsenäisinä ja liitoksen jälkeen neljä seurakuntaa,
Tuomiokirkkoseurakunta, Alavan seurakunta, Kallaveden seurakunta ja
Järvi-Kuopion seurakunta muodostavat seurakuntayhtymän. Tehtyjen
aloitteiden kohdat 3-5 muuttuvat vastaavasti.”
Taina Tammekann kannatti Sakari Kainulaisen tekemää esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa
päätösesitystä kannattavat henkilöt äänestävät JAA ja Sakari Kainulaisen
kannatettua esitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet äänestivät seuraavasti:
Jussi Hakala
Risto Helle
Sakari Kainulainen

JAA
JAA
EI

Sinikka Kervinen
Marita Mankinen
Kari Ikonen
Aulikki Mäkinen
Pekka Niiranen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

JAA
EI
JAA
JAA
EI
EI
JAA
JAA
JAA
JAA

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin äänin 9 – 4.

Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lähettää
jätetyt aloitteet tuomiokapitulille ja antaa asiassa seuraavan lausunnon:
Männistön, Puijon ja Tuomiokirkkoseurakunnan aloitteissa on kuvattu
rakennemuutoksen valmistelu. Tehtyjä aloitteita on edeltänyt hyvin
perusteellinen ja kattava valmisteluprosessi.
Kirkkovaltuuston asettama työryhmä kokoontui yhteensä 12 kertaa.
Työskentelyssään rakenneselvitystyöryhmä valitsi vaihtoehdoiksi neljä eri
rakennemallia, kuuden seurakunnan malli (nykyinen rakenne), yhden
seurakunnan malli, kolmen seurakunnan malli ja neljän seurakunnan
malli. Valinta perustui neljään eri tarkastelukulmaan, 1) taloudellinen
kantokyky, 2) alueiden väestöpohja, 3) toiminnan järkevä ja
mahdollisimman tasapuolinen organisointi sekä 4) millaisella
rakennemallilla pystytään selviytymään resurssien pienetessä.
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Työskentelyn aikana toteutettiin sekä työntekijöille että
luottamushenkilöille kysely, jonka vastaukset työryhmä kokosi
yhteenvetoihin. Eri työalat järjestivät toimialakohtaiset
seminaarityöskentelyt. Yhteisen kirkkovaltuuston seminaarissa esiteltiin
siihenastisen rakenneselvitysprosessin tulokset. Yhtymän
tiedotustilaisuus toteutettiin 1.10.2020. Seurakuntaneuvostot käsittelivät
raporttia kokouksissaan syksyn aikana. Lopullinen raportti valmistus
2.12.2020 ja sitä koskeva tiedotustilaisuus järjestettiin 15.12.2020, minkä
jälkeen raportti toimitettiin seurakuntiin.
Kuopion yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että kolmen yhtymän
seurakunnan aloitteeseen sisältyvä ja rakenneselvitystyöryhmän
raportissa kuvattu kolmen seurakunnan malli on alueellisen
väestöpohjan, seurakunnan toiminnan ja talouden sekä ennakoitavissa
olevan taloudellisten resurssien vähenemisen näkökulmasta optimaalisin
rakenteellinen malli. Kirkkovaltuusto näkee, että tällä rakenteella voidaan
toteuttaa raportin kuvaamalla tavalla hengellisesti ja teologisesti
yhteisöllisyyttä luova rakenne, jossa jumalanpalvelusyhteisöt
kokoontuvat. Johtamisen ja työyhteisöjen dynamiikan näkökulmasta
kolmen seurakunnan mallissa yksiköt eivät muodostu liian suuriksi.
Moniammatillinen työote, verkostoituminen paikallisten toimijoiden
kanssa sekä seurakuntien omaleimaisuus mahdollistuvat. Alueilla
toimivat itsenäiset yksiköt turvaavat seurakuntalaisten
vaikutusmahdollisuudet sekä päätöksenteossa että seurakunnan
toiminnassa. Kolmen seurakunnan mallissa itsenäiset seurakunnat
muodostaisivat seurakuntayhtymän, jossa hallinto, päätöksenteko ja
seurakuntien välinen yhteistyö toimisivat samoin kuin nykyisessä
rakenteessa.
Alueellisesti Alava, Männistö, Puijo ja Tuomiokirkkoseurakunnat
sijaitsevat kaikki hyvin yhtenäisellä ja tiiviillä kaupunkialueella. Näiden
seurakuntien yhdistäminen turvaisi koko keskusta-alueen väestön
yhdenvertaiset ja monipuoliset seurakunnalliset palvelut. Tämän
seurakunnan lähikirkot mahdollistavat niiden ympärille syntyvän
alueellisen toiminnan. Talouden näkökulmasta näiden seurakuntien
resurssien yhdistäminen vahvistaisi myös seurakunnan kykyä vastata
kaupunkimaisen ympäristön ja kaupunkikulttuurin tuomiin
erityishaasteisiin niin työikäisten kuin myös lasten ja nuorten parissa
tehtävässä työssä. Malli turvaa työalojen kehittämisen myös silloin, jos
yhtymän taloustilanne heikkenee.
Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien nykyinen rakenne on
tarkoituksenmukaista säilyttää. Erityisesti kahdeksasta yksittäisestä
seurakunnasta muodostuneen Järvi-Kuopion seurakunnan rakenne on
syntyhistoriansa kautta hyvin erityinen. Seurakuntaelämän turvaaminen
sen eri osissa edellyttää tämän seikan huomioimista siinä
rahanjakomallissa, josta kirkkovaltuusto tekee ratkaisun
rakennemuutoksen vahvistuttua. Koska väestörakenne, seurakunnan
toiminnot ja niiden alueellinen sijoittuminen ovat näissä
maaseutumaisissa seurakunnissa selkeästi erilaiset kuin
kaupunkialueella, näiden seurakuntien jääminen itsenäisiksi
seurakunniksi on perusteltua.
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Edellä lausutuilla perusteilla Kuopion seurakuntayhtymä puoltaa
Männistön seurakunnan, Puijon seurakunnan ja
Tuomiokirkkoseurakunnan tekemää aloitetta.
Tehtyjä aloitteita on edeltänyt koko seurakuntayhtymän kattava laaja ja
perusteellinen valmisteluprosessi. Tällä perusteella kirkkovaltuusto
katsoo, että seurakuntaneuvostoja on asiassa kertaalleen kuultu
kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla eikä
kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 §:n tarkoittamaa selvitystyötä ole enää
tarpeen käynnistää. Kaikkien seurakuntaneuvostojen lausunnot on liitetty
yhteisen kirkkovaltuuston lausuntoon.
Sakari Kainulainen esitti, että yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä
poiketen Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto antaa
kirkkovaltuutettu Sakari Kainulaisen yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 1.2.2021 tekemän esityksen mukaisen lausunnon Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntarakennemuutosasiassa:
”Viitaten Alavan seurakunnan seurakuntaneuvoston omassa
lausunnossaan antamiin perusteluihin Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä
puoltaa Männistön, Puijon ja Tuomiokirkkoseurakunnan tekemiä aloitteita
kuitenkin siten muutettuina, että Alavan seurakunta säilyttää
itsenäisyytensä, kun Männistön ja Puijon seurakunnat lakkautetaan
31.12.2022 ja liitetään Kuopion Tuomiokirkkoseurakuntaan. Näin
yhtymän seurakunnista Alavan, Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnat
jatkavat edelleen itsenäisinä ja liitoksen jälkeen neljä seurakuntaa,
Tuomiokirkkoseurakunta, Alavan seurakunta, Kallaveden seurakunta ja
Järvi-Kuopion seurakunta muodostavat seurakuntayhtymän. Tehtyjen
aloitteiden kohdat 3-5 muuttuvat vastaavasti.”
Kaija Iskanius kannatti Sakari Kainulaisen tekemää esitystä.
Tarja Välimäki kannatti yhteisen kirkkoneuvoston esitystä.
Pekka Niiranen kannatti Sakari Kainulaisen esitystä.
Jukka Pulkkinen kannatti Sakari Kainulaisen esitystä.
Taisto Toppinen kannatti yhteisen kirkkoneuvoston esitystä.
Markku Huttunen kannatti Sakari Kainulaisen esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa
päätösesitystä kannattavat henkilöt äänestävät JAA ja Sakari Kainulaisen
kannatettua esitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 JAA-ääntä ja 12 EI-ääntä.
Poissa 4. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Liite B.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liite 1: valtuustoaloite
Liite 2: rakenneselvitystyöryhmän loppuraportti liitteineen
Liite 3: rakenneselvitystyöryhmän lisäraportti liitteineen
Liite 4: Männistön seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite
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Liite 5: Puijon seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite
Liite 6: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston aloite
Liite 7: Alavan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto
Liite 8: Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto
Liite 9: Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto
20
ILMOITUSASIAT
Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.

21
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:

Muita asioita ei ollut.

22
VALITUSOSOITUS
Päätös:

Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, joka on tämän pöytäkirjan
liitteenä

Liite 10: valitusosoitus
23
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo
19.30.

Erika Suominen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 16.2.2021

Tuomo Kantele

Eero Koivisto

