KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA
Keihäskatu 5 B
p. 040 4848 286
SEURAKUNTANEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Aika

Keskiviikko 16.8.2017 klo 16.30 – 19.05

Paikka

Alavan kirkon seurakuntasalissa, Keihäskatu 5

6/2017
6/2017

Kokoonpano ja läsnäolo
Hannu Koskelainen
Upi Heinonen
Sakari Kainulainen
Keijo Karttunen
Saila Koikkalainen
Mirja Kontio
Sinikka Marttila
Kyösti Miettinen
Jukka Pulkkinen
Teemu Soini
Miika Tammekann
Toivo Väisänen
Liisa Tiilikainen
Mari Tolonen
Taisto Toppinen
Elli Voutilainen
Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Pirjo Kuula
Juha Välimäki
Anna Väätäinen
Anu Kiviranta
Sisko Paulus
Tuula Väinämö

puheenjohtaja,
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä, poistui § 88 aikana
jäsen, läsnä
jäsen, poissa
jäsen/varapuheenjohtaja, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen, poissa
varajäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä

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

Kokoukseen kutsuttuna
Sirpa Pesonen
Arja Keränen

lastenohjaaja, läsnä § 85 käsittelyn ajan
henkilöstöpäällikkö läsnä § 85 käsittelyn ajan

79
KOKOUKSEN AVAUS
Aluksi veisattiin virsi 388:1-4
80
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston ohjesäännössä todetaan, että seurakuntaneuvosto on kutsuttava koolle kirjallisella kokouskutsulla ja että seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
seurakuntaneuvoston jäsenistä. Mikäli seurakuntaneuvoston jäsen
on tilapäisesti estynyt tulemasta mukaan seurakuntaneuvoston kokoukseen, hänen on ilmoitettava poissaolostaan mahdollisimman
pian Tuula Väinämölle puh. 040 4848 286 tai tuula.vainamo@evl.fi.
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todetaan.
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81
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN SEKÄ
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina heti kokouksen jälkeen ja
nähtävillä 17.8. – 18.9.2017 Alavan seurakunnantoimistossa,
Keihäskatu 5 B.
Esitys

Valitaan pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Tuula Väinämö ja pöytäkirjantarkastajiksi
Taisto Toppinen ja Elli Voutilainen.

82
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ja siihen lisättiin kohta 89:
ANOMUS MIESTEN TALLINNAN RETKEN TALKOOMATERIAALIEN
HANKKIMISEKSI

83
ALAVAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOLOMAKKEET 3 – 7
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Alavan seurakunnan esitykset kesätyöntekijöiden/palkkioperusteisten työntekijöiden tarpeesta, kone- ja kalustohankinnoista (alle 8 400 €), atk-hankinnoista, investointisuunnitelmasta
(yli 8 400 €) ja henkilöstösuunnitelmasta 2018- 2020, liite 1.

Päätös

Esityksen mukaan.

84
PASTORI ANNA VÄÄTÄISEN JA DIAKONIATYÖNTEKIJÄ SISKO LAITISEN ANOMUKSET
OSALLISTUMISESTA
HELVA-TYÖRYHMÄN
JÄRJESTÄMÄLLE
OPINTOMATKALLE 24.-28.8.2017

Anna Väätäinen ja Sisko Laitinen anovat mahdollisuutta osallistua Helvatyöryhmän järjestämälle opintomatkalle Ruotsiin ja anovat että seurakuntaneuvosto maksaisi molempien omavastuuosuuden 2x100 euroa. Liite
2 ja 3. Matkaa ei ole aiemmin käsitelty seurakuntaneuvostossa, matka ei
ole ollut seurakunnan koulutussuunitelmassa eikä työntekijöiden työalojen toimintasuunnitelmissa.
Koulutussuunnitelmassa puhutaan hyödyllisestä ja välttämättömästä
koulutuksesta. Kun kyseessä on seurakuntaneuvoston hyväksymä välttämätön koulutus, niin silloin koulutusmatkalta maksetaan päiväraha ja
koulutuksen alle jääneet vapaapäivät voidaan siirtää muuhun ajankohtaan. Koulutuksen ollessa hyödyllinen, maksetaan matka, muttei päivärahoja eikä koulutuksen alle jääneitä vapaapäiviä korvata. Tämä on kir-
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jattu näin myös seurakuntayhtymän matkustussääntöön/matkojen korvauskäytännöt.
Esitys

Myönnetään Anna Väätäiselle ja Sisko Laitiselle oikeus osallistua Helvatyöryhmän järjestämälle matkalle 24.-28.8.2017.Seurakuntaneuvosto
maksaa omista määrärahoistaan kummankin lähtijän omavastuuosuuden 100 euroa. Matkalta ei makseta päivärahoja eikä matkan alle jääneitä
vapaapäiviä korvata.

Päätös

Esityksen mukaan.

85
OIKAISUVAATIMUS

LIITTYEN ALAVAN SEURAKUNNAN
TÄYTTÄMISEEN 30.5.2017

LASTENOHJAAJAN

TOIMEN

Lastenohjaaja Kati Savolainen on lähettänyt 21.6.2017 päivätyn oikaisuvaatimuksen liittyen seurakuntaneuvoston päätökseen Alavan seurakunnan lastenohjaajan tehtävän täyttämisestä. Liite 4.
Alavan seurakuntaneuvosto valitsi 30.5.2017 avoinna olleeseen lastenohjaajan työsuhteeseen Salla-Maari Nousiaisen. Tehtävään oli 24 hakijaa, joista seurakuntaneuvoston nimeämä työryhmä kutsui haastatteluun
seuraavat neljä hakijaa: Sari Huttunen, Salla-Maari Nousiainen, Kati Savolainen ja Helena Töyräs.
Haastattelussa pyrittiin selvittämään hakijoiden motivaatiota, heidän tuntemustaan seurakunnasta ja sen lapsityön haasteista, heidän työnäkyään, yhteistyötaitojaan, ymmärrystä kirkon varhaiskasvatustyöstä, valmiutta olla kehittämässä uusia toimintamuotoja lapsi- ja perhetyöhön ja
käsitystä itsestään.
Työryhmän yksimielinen käsitys on se, että ottaen huomioon avoinna
olevan työsuhteen tarpeet, asiakirjoista ilmenevän koulutuksen ja lapsityön taitojen osaamisen sekä haastattelussa saadun kokonaiskuvan perusteella, lastenohjaaja Salla-Maari Nousiainen on pätevin tähän työsuhteeseen.
Salla-Maari Nousiaisella on riittävä kokemus seurakunnan lapsityöstä
Männistön seurakunnassa, jossa hän toimi 31.3. – 31.12.2016 lastenohjaajan sijaisena. Tämän lisäksi hänellä on kokemusta lasten parissa toimimisesta niin Kuopion kaupungilla kuin eri järjestöjen palveluksessa.
Haastattelutyöryhmän saaman vaikutelman mukaan hän on erittäin motivoitunut työskentelemään lasten kanssa. Hänellä on valmiudet kehittää seurakunnan lapsityötä yhdessä muiden työalojen ja yhteistyötahojen kanssa, lisäksi hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja omaa hyvät
tiimityön taidot. Hänellä on erityisvahvuutena fysioterapeutin koulutus,
jota hän on ansiokkaasti soveltanut aikaisemmissa työsuhteissaan lasten kanssa toimiessaan.
Oikaisuvaatimuksessa pyydetään tarkistamaan lapsityön suunnittelutyöryhmän strategiapaperi. Liite 5. Oikaisuvaatimus ei suoranaisesti esitä,
että valintapäätös olisi kumottava, vaan pyytää tarkistamaan strategiatyöryhmän asiakirjoista mitä virallisesti on sovittu ja päätetty.
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Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämän lapsityön kehittämistyöryhmän tehtävänä oli suunnitella lapsityön järjestämistä Kuopion seurakuntayhtymän alueella. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kehittämistyöryhmän esityksiä 20.1.2014. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin työryhmän esityksen mukaan, että seurakuntayhtymän päiväkerhotyössä olevien lastenohjaajien sijoituspaikaksi tulee paikallisseurakunta. Vastuu lastenohjaajien työn suunnittelusta ja johtamisesta siirtyi paikallisseurakuntiin
1.7.2014 lukien.
Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen kuuluu edelleen yhteisesti hoidettaviin tehtäviin.
Lapsityön kehittämistyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Kuopion seurakuntayhtymän lapsityön järjestämistä 1.7.2014 alkaen seuraavasti asiakohdassa 5 :”Iltapäiväkerhojen lastenohjaajat siirtyvät mahdollisuuksien mukaan paikalliseurakuntien lastenohjaajiksi, paikalliseurakuntien lastenohjaajien jäädessä eläkkkeelle tai palvelussuhteiden muuten tullessa avoimiksi.” Tämä päätösesitys hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 20.1.2014.
Kuopion seurakuntayhtymän yhteisten työmuotojen uudelleen organisointia on tänä vuonna pohdittu yhteisen kirkkoneuvoston nimeämässä
työryhmässä. Työryhmän esitykset ovat tulossa käsiteltäväksi yhtymän
hallinnossa tulevan talven aikana. Iltapäiväkerhotoiminnan organisointia
tulevaisuudessa pohditaan samassa yhteydessä muiden yhteisesti hoidettujen työmuotojen kanssa.
Iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä tekee sopimukset Kuopion kaupungin kanssa. Seurakuntayhtymä
on palveluntuottaja kaupungille ja toiminnasta sovitaan etukäteen sopimuskausittain. Kuopion kaupunki maksaa seurakuntayhtymälle korvausta iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä.
Kun lastenohjaajan työsuhde julistettiin auki Alavan seurakunnassa, työsuhteen täyttämisessä noudatettiin sitä yleistä ja luovuttamatonta periaatetta, että hakijoista soveltuvin valitaan tehtävään. Lapsityön kehittämistyöryhmän esityksessä kohdassa 5 on lause, että ”Iltapäiväkerhojen
lastenohjaajat siirtyvät mahdollisuuksien mukaan paikalliseurakuntien
lastenohjaajiksi…” Tässä kohdassa määritelmä ”mahdollisuuksien mukaan” ei toteutunut, koska soveltuvin hakija lastenohjaajan työsuhteeseen oli Salla Maari Nousiainen.

Esitys

Lastenohjaaja Kati Savolaisen oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Esityksen mukaan.
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86
Sisältää salassa pidettävää tietoa.

87
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSEN SINIKKA MARTTILAN ANOMUS
Seurakuntaneuvoston jäsen Sinikka Marttila on anonut seurakuntaneuvostolta matka-avustusta lähtiessään vapaaehtoistyöhön Israeliin Suomen Lähetysseuran toimintakeskukseen Jerusalemiin 6.9.2017. Liite 7.
Esitys

Seurakuntaneuvosto tukee Sinikka Marttilan matkaa 400 €.

Päätös

Esityksen mukaan.

88
PALAUTEPYYNTÖ

KIRKOLLISKOKOUKSEN
TEKEMIÄ
LIITTYVISTÄ LINJAUKSISTA

KIRKON

TULEVAISUUTEEN

Kirkkohallitus pyytää seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta lausuntoa liittyen tulevaisuusvaliokunnan mietintöön 1/2017.
Kyselylomake liite 8.
Esitys

Lomake käsitellään seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Päätös

Lomake on käsitelty.

89
ANOMUS MIESTEN TALLINNAN RETKEN TALKOOMATERIAALIEN HANKKIMISEKSI
Tallinnan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Hannele Päiviö ilmoitti
kirkkoherra Hannu Koskelaiselle 15.8.2017, että Alavan seurakunnan
miesten talkooretken kohteiksi on valikoitunut 5-6 Tallinnan suomalaisen
seurakunnan vähävaraista vanhusta, joiden kodeissa on tarkoitus tehdä
maalaus- ja tapetointiremonttia. Alavan seurakunnan jäsen, rakennusmestari Martti Korhonen on ilmoittanut, että hän voisi mennä paivää ennemmin ja kartoittaa remonttitarpeet ja hankkia remontointitarvikkeet yhdessä kirkkoherra Päiviön kanssa.
Esitys

1. Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto myöntää omista käyttövaroistaan 500 euroa Tallinnan suomalaisen seurakunnan vähävaraisten
vanhusten asuntojen remonttitarvikeisiin.
2. Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto lähettää Martti Korhosen
valmistelemaan remontteja ja maksaa hänen menomatkansa matkakulut
halvimman kulkuneuvon mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

90
OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 9 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
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91
ILMOITUSASIAT
Nuorisotyönohjaaja Anton Bergin virkaansiunaaminen jumalanpalveluksessa su. 27.8.2017 klo 11.00.

92
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous on ke 20.9.2017 klo 16.30 Alavan kirkon seurakuntasalissa.
93
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hannu Koskelainen
puheenjohtaja

Tuula Väinämö
vs. sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 16.8.2017.

Taisto Toppinen

Elli Voutilainen

