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KUOPION PUIJON SEURAKUNTA
Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO
p. 040 4848410
SEURAKUNTANEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

4/2020
4/2020

Aika

Maanantai 15.6. klo 19.00 – 20.05

Paikka

Puijon kirkko, Seurakuntasali, Taivaanpankontie 3 tai Teamsin välityksellä. Niitä, jotka haluavat osallistua Teamsin välityksellä, pyydämme
ilmoittamaan Mirja Turuselle p, 040 4848 410 tai mirja.turunen@evl.fi

Kokoonpano ja läsnäolo

Marjanen Jaana
Laurinkari Juhani
Helle Risto
Julkunen Jaro
Juutinen Heikki
Juvonen Oskari
Kankimäki Olli
Komulainen Eija
Kukkonen Erkki
Marjanen Tiina
Mäkeläinen Satu
Ordén Jukka
Pesonen Erkki
Vuojärvi Heli
Vuorio Osmo
Karvonen Martti

puheenjohtaja/läsnä paikalla
varapuheenjohtaja, jäsen/poissa
jäsen/läsnä Teams
jäsen/läsnä Teams
jäsen/läsnä paikalla
jäsen/läsnä Teams
jäsen/poissa
jäsen/poissa
jäsen/poissa
jäsen/läsnä paikalla
jäsen/läsnä paikalla
jäsen/läsnä Teams
jäsen/läsnä Teams
jäsen/läsnä paikalla
jäsen/läsnä paikalla
Kankimäen varajäsen/poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Turunen Mirja

toimistosihteeri/läsnä paikalla

41
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti rukouksen. Puheenjohtaja avasi
kokouksen.
42
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kutsu seurakuntaneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme (3)
päivää ennen kokousta. Esityslista on lähetetty sähköpostissa seurakuntaneuvoston varsinaisille jäsenille ja 1. ja 2. varajäsenille seurakunnantoimistosta 10.6.2019.
Seurakuntaneuvosto on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Mikäli seurakuntaneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt tulemasta kokoukseen, hänen
on kirkkojärjestyksen 7 luvun 3 §:n mukaan viivytyksettä ilmoitettava
siitä puheenjohtajalle tai seurakunnan toimistosihteeri Mirja Turuselle p.
040 4848410, mirja.turunen@evl.fi, joka kutsuu varajäsenen hänen sijaansa.
Esitys

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Tarkastusvuorossa ovat Oskari Juvonen
ja Eija Komulainen (seuraavat Erkki Kukkonen ja Jukka Ordén).
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä Puijon seurakunnan toimistossa. Pöytäkirja on nähtävillä 16.6. – 15.7.2020 Puijon seurakunnan toimistossa, toimiston aukioloaikoina.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja todetaan pöytäkirjan nähtävillä olo.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heli Vuojärvi ja Osmo Vuorio. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä Puijon seurakunnan toimistossa.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
45
DIAKONI-LÄHETYSSIHTEERI PIA SAHIN TYÖTEHTÄVIEN MUUTOS 2021-22
Kansainvälistä työtä tehdään seurakuntayhtymässä eri yksiköissä osana
muuta seurakuntatyötä. Myös kansainvälisen työn vastuut on jaettu eri
työntekijöiden kesken. Kokonaisuuden koordinointi ei kuitenkaan kuulu
kenenkään työntekijän vastuulle. Seurakuntayhtymässä on vuosien ajan
puhuttu tarpeesta saada kansainväliseen työhön oma työntekijä.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 9.12.2019 suunnitelman yhteisen
seurakuntatyön uudelleen organisoimiseksi. Osana diakoniajohtajalle
kuuluvien tehtävien uudelleen järjestelyä suunnitelmassa esitetään, että
kansainvälisen työn koordinaattorin tehtävä (50 %) liitettäisiin osaksi
jonkun paikallisseurakunnan työntekijän tehtävänkuvausta. Tällöin tehtäviin voisi sisältyä Kuopiossa tehtävä kansainvälinen työ, maahanmuuttajatyö, kansainvälinen diakonia ja lähetystyö. Ystävyysseurakuntatyö
jäisi edelleen johtoryhmän ja rekisterinjohtajan koordinoitavaksi.
Kansainvälisen työn koordinaattorin tehtävinä voisivat olla:
 suunnitella, koordinoida, kehittää ja toteuttaa Kuopion ev.lut. seurakuntien yhdessä tehtävää kansainvälistä työtä yhteistyössä paikallisseurakuntien työntekijöiden kanssa
 ylläpitää yhteyksiä kunnalliseen KV-työhön, KV-työtä tekeviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkolliseen
KV-työhön
 toimia Kuopion ev.lut. seurakuntien edustajana KV-työn verkostoissa
 toimia KV-työn asiantuntijana Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä
Yhteiselle kirkkoneuvostolle ehdotetaan 15.6. pidettävässä kokouksessa,
että kansainvälisen työn koordinaattoriksi (50%) voitaisiin nimetä Puijon
seurakunnan diakoni-lähetyssihteeri Pia Sahi ajalle 1.1.2021 31.12.2022.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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PUIJON SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRKA
Puijon seurakunnan diakonian viroista yksi on vapautunut 1.5.2020 alkaen. Seurakunnassa on kolmen diakonian viranhaltijan resurssi, josta
diakoniatyöhön on käytetty kahden ja puolen viranhaltijan työpanos.
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Diakoniapapin vastuulla on diakoniaan liittyvien tehtävien ja papin perustyön lisäksi muita työaloja.
Vuosien ajan Puijon seurakunnassa on diakoniatyötä tehty muita Kuopion seurakuntia pienemmällä henkilöstöresurssilla suhteessa seurakunnan jäsenmäärään. Säästösuunnitelman tähänastiset leikkaukset ovat
luonnollisen poistuman vuoksi koskeneet pääosin diakoniatyötä. Diakoniatyön turvaamiseksi vapautuvan viran täyttäminen olisi siten perusteltua. Viran täyttämistä on painottanut myös diakonian toimintaryhmä.
Yhteinen kirkkoneuvosto saa kokouksessaan 15.6.2020 käsiteltäväksi
kansainvälisen työn koordinaattorin osa-aikaisen tehtävän (50%), joka
on suunniteltu liitettäväksi Puijon seurakunnan diakoni-lähetyssihteeri
Pia Sahin tehtävään ja hän on antanut siihen suostumuksensa. Sahille
osa-aikaisesti tuleva koordinaattorin tehtävä vähentää 50%:lla hänen
resurssiaan Puijon seurakunnassa diakoniassa ja lähetystyössä, mutta
tuo samalla myös synergiaetua kansainvälisen diakonian ja lähetyksen
osalta. Diakoniatyön turvaamiseksi Puijon seurakunnassa avoinna olevan diakonian viran täyttäminen on välttämätöntä, jotta seurakunnassa
olisi kaksi kokoaikaista diakoniatyöntekijää. On kuitenkin huomattava,
että tällä kokonaisjärjestelyllä syntyy seurakunnalle säästöä puolen viran palkkauskulujen verran.
Seurakuntayhtymässä on meneillään myös selvitys seurakuntarakenteesta ja seurakunnallisen toiminnan uudelleen järjestelyistä. Jos rakenne muuttuu ja toiminta järjestellään toisin, muutos tulisi todennäköisesti voimaan valtuustokauden vaihtuessa 1.1.2023 alkaen. Tällä perusteella olisi tarkoituksenmukaista täyttää Puijon seurakunnan diakonian virka määräaikaisesti vuoden 2022 loppuun saakka.
Puijon seurakunnan talousarviossa on vuodelle 2020 sekä vuodelle 2021
varauduttu tämän tehtävän palkkaukseen.
Diakoniatyöntekijöiden alustava tehtävänjako 1.1.2021 alkaen lähetetään liitteenä 1 ja ehdotus viran hakuilmoitukseksi lähetetään liitteenä
2.
Seurakuntaneuvosto voisi nimetä edustajansa valintaa valmistelevaan
työryhmään. Vastaavissa työryhmissä on yleensä ollut kirkkoherran lisäksi kaksi luottamushenkilöä ja työalatiimin nimeämä edustaja. Haastattelut on tarkoitus pitää 10.8.2020.
Esitys

1. Julistetaan Puijon seurakunnan diakonian virka haettavaksi 31.7.2020
mennessä. Virka täytetään määräaikaisena 31.12.2022 saakka.
2. Virka kuuluu vaativuusryhmään 502. Vähimmäispalkka on 2345,76
euroa. Sen lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.
3. Nimetään työryhmä valmistelemaan valintaa.

Päätös

1. Esitys hyväksyttiin.
2. Esitys hyväksyttiin.
3. Työryhmään, joka valmistelee valintaa, nimettiin Heli Vuojärvi, Jaro
Julkunen, työntekijöiden edustajana Riitta Murtorinne ja esittelijänä
kirkkoherra Jaana Marjanen.
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RAKENNESELVITYS
Luodaan katsaus rakenneselvityksen tämänhetkiseen vaiheeseen.
19.5.2020 kokouksessa käydyn keskustelun muistio lähetetään liitteenä
3. Kirkkoherra esittelee työntekijöille ja luottamushenkilöille tehdyn kyselyn koosteen.
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Ohjausryhmä ja rakenneselvitystyöryhmä pitivät työyhteisökonsultti Ari
Hukarin johdolla 3.6.2020 yhteisen neuvottelun. Rakenneselvitystä esitellään yhteiselle kirkkovaltuustolle 29.9.2020 ja samassa yhteydessä
pidetään valtuustoseminaari, johon myös seurakuntaneuvoston jäsenet
ovat tervetulleita.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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SUOMEN RAAMATTUOPISTON EHDOTUS NAISTENPÄIVÄSTÄ 10.10.2020
Suomen Raamattuopiston aluetyöntekijä Jouko Kauhanen on ehdottanut
Puijon seurakunnalle Suomen Raamattuopiston OlenNainennaistenpäivän järjestämistä 10.10.2020 klo 13-17.
Tilaisuuden puhujana olisi Anne Pohtamo-Hietanen ja laulaja Jippu pitäisi lopuksi noin tunnin mittaisen konsertin. Tilaisuuteen sisältyisi seurakunnan emännän järjestämä välipala-ateria, jossa Raamattuopiston paikalliset vapaaehtoiset olisivat apuna. Raamattuopisto laskuttaisi seurakunnalta 800 euroa ohjelmasta ja ehdottaa seurakunnalle sisäänpääsymaksun keräämistä tilaisuudesta kustannusten kattamiseksi. Lisäksi tilaisuudessa on tarkoitus kerätä kolehti Suomen Raamattuopistolle. Vastaaviin tilaisuuksiin osallistuu yleensä 70-100 henkilöä.
Seurakunnan järjestämistä tilaisuuksista ei ole peritty pääsymaksua,
koska tilaisuuksien on perustehtävän näkökulmasta oltava avoimia kaikille. Yhteisen kirkkoneuvoston linjauksen mukaan Kuopion kirkoissa
voidaan järjestää pääsymaksullisia tilaisuuksia, lähinnä konsertteja, jos
järjestäjä maksaa koko tilavuokran kirkosta. Muutoin voidaan myydä
maksullisia, vapaaehtoisia ohjelmia.
Kirkollisten järjestöjen ja herätysliikkeiden tilaisuudet järjestetään Puijon seurakunnassa yleensä yhteistyössä. Pääsymaksuja ei ole peritty ja
järjestö ja seurakunta vastaavat kukin omista kuluistaan. Kaikkiin tilaisuuksiin sisältyy oman seurakunnan papin puheenvuoro työvuorojaon
mukaan. Joskus on voitu korvata puhujien ja esiintyjien kohtuullisia
matkustuskuluja. Tarjoiluista on voitu periä vapaaehtoinen maksu
tai, mikäli kumppani on maksanut tarvikekustannukset, maksu on voitu
ohjata järjestölle. Konserttien järjestämisestä vastaa musiikkityö oman
toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa puitteissa. Hyväntekeväisyyskonserttien ohjelmatuotosta on maksettu ensin kulut ja loppu on voitu
ohjata esiintyjän toivomaan tarkoitukseen.
Esitys

Suomen Raamattuopiston Naistenpäivä voidaan järjestää Puijon kirkossa samoin periaattein kuin muutkin kirkollisten järjestöjen tilaisuudet:
Seurakunta tarjoaa tilat sekä emännän ja seurakuntamestarin työn ja
SRO:n paikalliset vapaaehtoiset ovat heidän apunaan. Seurakunnan papille varataan ohjelmaan puheenvuoro. Tilaisuuteen voidaan myydä ohjelmia, joilla katetaan välipalan tarvikekustannukset ja esiintyjien kulut,
joista vastaa Raamattuopisto. Ohjelman lisäksi tilaisuudessa voidaan kerätä kolehti Suomen Raamattuopiston työlle, ja seurakuntaneuvoston
käyttövaroista voitaisiin maksaa Anne Pohtamo-Hietasen ja Jipun matkakulut julkisten kulkuneuvojen mukaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
-

Päätös 26.5. nro 7/2020: Nuorisotyönohjaaja Niklas Grönholmin virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen.
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Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
51
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset







keskiviikko 26.8. klo 17.00 Puijon kirkon seurakuntasalissa
keskiviikko 16.9. klo 17.00 Puijon kirkon seurakuntasalissa
keskiviikko 7.10. klo 17.00 – 20.00 Poukaman leirikeskus. Aloitus
ruokailulla. Mukana myös Puijon seurakunnan työntekijät.
keskiviikko 28.10. klo 17.00 Puijon kirkon seurakuntasalissa
tiistai 24.11. klo 17.00 Puijon kirkon seurakuntasalissa
keskiviikko 16.12. klo 17.00 – 20.00 Rytkyn leirikeskus. Aloitus
ruokailulla.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen.
53
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Jaana Marjanen
puheenjohtaja

Mirja Turunen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 15.6.2020.

Heli Vuojärvi

Osmo Vuorio

