KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO
PUH. 040 4848 248
SUOKATU 22, 70100 KUOPIO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2022
1/2022

1/7

1 KOKOUKSEN AVAUS

2

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

2

4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO

3

5 SEURAKUNTANEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA

3

6 KIRKKOHERRAN VAALI

3

7 KASTEPUUHANKE

4

8 KAUPPAKATU 52 C 14 ASUNNON TOTEUTUNEET KORJAUSKUSTANNUKSET

4

9 SEURAKUNTAPASTORI LIISA PENTTISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS TEOLOGIAN OPISKELIJOIDEN
OHJAAMISTA VARTEN
4
10 SEURAKUNTAVAALIT

5

11 UUSIEN SEURAKUNTATILOJEN SUUNNITTELUN TILANNE

6

12 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET

7

13 MUUT ASIAT

7

14 ILMOITUSASIAT

7

15 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS

7

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

7

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO
PUH. 040 4848 248
SUOKATU 22, 70100 KUOPIO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2022
1/2022

2/7

Kuopion tuomiokirkkoseurakunta, seurakuntaneuvoston pöytäkirja
Aika

tiistai 25.1.2022 klo 17

Paikka

Teams –kokous

Kokoonpano ja läsnäolo
Rannankari Ilpo
Karjalainen Liisa
Asikainen Iris
Perki-Latvaniemi Eeva-Liisa
Päivinen Arja
Pääkkö Sakari
Salo Marko (ent. Rytkönen)
Tapaninaho Antti
Taskinen Maija
Vilmi Veikko
Vähälä Eija
Väätäinen Seppo
Wetzell Eero
Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Kastarinen Lauri
Perämaa Kirsi
Hujanen Katriina

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

1.kappalainen
2.kappalainen
sihteeri

poissa
poissa
läsnä

1
KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston johtosäännön 1 a §:n mukaisesti kokous pidetään sähköisessä
toimintaympäristössä (Teams), johon kaikki osallistuu sähköisen yhteyden avulla.
Linkki Teams –kokoukseen välitetään jäsenille kunkin omaan ilmoittamaansa
sähköpostiin.
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
jäsenistä. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Mikäli seurakuntaneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt tulemasta mukaan
seurakuntaneuvoston kokoukseen, hänen on ilmoitettava poissaolostaan
mahdollisimman pian sihteeri Katriina Hujaselle, katriina.hujanen@evl.fi tai puh.
040 4848 248 ma-pe klo 9-15.
Esitys

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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4
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä. Pöytäkirja
on tarkastusta varten valmiina keskiviikkona 26.1. klo 9-13 välisenä aikana
tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa
Pöytäkirja on nähtävillä 26.1.-25.2.2022 tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa toimiston
avoinna ollessa, Suokatu 22 A 4 krs.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Wetzell ja Marko Salo.

5
SEURAKUNTANEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA
Seurakuntaneuvosto valitsee kokoukselleen sihteerin vuoden 2022 ajaksi.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että seurakuntaneuvosto valitsee tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvoston sihteeriksi tuomiokirkkoseurakunnan toimistosihteeri Katriina
Hujasen.

Päätös

Esityksen mukaan.

6
KIRKKOHERRAN VAALI
20.12.2021 päättyneellä hakuajalla Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran
virkaa haki yksi hakija, Liperin seurakunnan kirkkoherra, oikeustieteen tohtori, teologian
ja hallintotieteiden maisteri Jari Uimonen. Kokouksessaan 13.1. 2022 tuomiokapituli
valitsi vaalin esittelijäksi pappisasessori Teemu Voutilaisen. Tuomiokapituli käsittelee
asiaa seuraavan kerran kokouksessaan 10.2. Tällöin kapituli antaa lausunnon hakijan
kelpoisuudesta.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 3 momentin mukaan tuomiokapituli voi perustellusta
syystä päättää viran hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai viran
täyttämättä jättämisestä.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan tuomiokapituli voi julistaa
kirkkoherran tai kappalaisen viran uudelleen haettavaksi kirkkovaltuuston,
seurakuntaneuvoston tai kappelineuvoston pyynnöstä, jos virkaa on hakenut vain yksi
kelpoinen hakija tai jos seurakunnan etu sitä vaatii.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että:
-

Päätös

tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulia jatkamaan Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viran
hakuaikaa, jos virkaa on hakenut vain yksi kelpoinen hakija

Esityksen mukaan.
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7
KASTEPUUHANKE
Puheenjohtaja on lähettänyt 4.1.2022 seurakuntaneuvoston jäsenille museoviraston
lausunnon koskien taideteoksen ”Tuomiokirkon kastepuu, lastenalttari, minimuseo”
hankkimista Tuomiokirkkoon.
Museovirasto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti, mutta pyyttä kiinnittämään
jatkosuunnittelussa huomiota seuraaviin seikkoihin: Museo-sanan käyttöön, historiallisten
esineitten alkuperän selvittelyyn, luokitukseen ja käyttöön, lasten tilan mahdollisiin
äänihaittoihin ja kastepuun sijoittamiseen kirkkotilassa.
Museoviraston lausunto merkitsee sitä, että jos teos aiotaan toteuttaa sellaisenaan,
joudutaan tekemään iso taustatyö kirkon historiallisten esineiden taustojen
selvittämisessä ja siinä, mitä esineitä ja millä tavalla voitaisiin lasten alttarin yhteyteen
sijoittaa. Koska suunnitelma ja teoksen kustannusarvio nojaavat yhdeltä olennaiselta
osalta tähän museo-osuuteen, on käytävä yhdessä taiteilijoiden kanssa perusteellinen
keskustelu siitä, onko suunnittelua järkevää jatkaa nykyiseltä pohjalta.
Puheenjohtaja on keskustellut Jaana Partasen kanssa asiasta ja hänen ehdotuksensa
on se, että kutsuttaisiin museoviraston edustaja kirkkoon, jossa voitaisiin yhdessä
seurakunnan edustajien, taiteilijoiden ja museoviraston edustajien kanssa pohtia
hankkeen eteenpäin viemistä.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että:
Järjestetään tuomiokirkossa palaveri, jossa museoviraston edustajat, taiteilijat ja
seurakunnan edustajat voivat yhdessä pohtia hankkeen eteenpäin viemistä.
Puheenjohtaja kutsuu palaveriin taiteilijat, museoviraston edustajat, kirkon vahtimestari
Jouko Mertasen ja seurakuntaneuvoston edustajana Eija Vähälän.

Päätös

Esityksen mukaan.

8
KAUPPAKATU 52 C 14 ASUNNON TOTEUTUNEET KORJAUSKUSTANNUKSET
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 27.5.2020 Lähetystyön ja kansainvälisen
diakonian vastuuryhmän ehdotuksesta, että Aili Parviaisen rahastoon kuuluva asunto
Kauppakatu 52 C 14 korjataan tekninen isännöitsijä Sami Puroveden esittämän
suunnitelman ja kustannusarvion puitteissa. Hyväksytty kustannusarvio oli 5 500 euroa.
Liitteenä 1 olevan seurannan mukaisesti lopulliset korjauskustannukset olivat 5240, 25
euroa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

9
SEURAKUNTAPASTORI LIISA PENTTISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS TEOLOGIAN
OPISKELIJOIDEN OHJAAMISTA VARTEN
Pastori Liisa Penttinen anoo Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta lupaa teologian
opiskelijoiden ohjaamista varten Kuopion tuomiokirkkoseurakunnassa 10.1.- 6.3.2022.
Opiskelijat ovat Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologisen osaston
opiskelijoita, jotka ovat seurakunnassa työssäoppimisjaksolla. Ohjaamiseen käytettävä
tuntimäärä on 10 tuntia/hlö. Ohjaajapalkkiot maksaa yliopisto. Liite 2
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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. (KL 6. luku,
30§)
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on tehnyt sopimuksen Itä-Suomen yliopiston filosofisen
tiedekunnan kanssa siitä, että seurakunnat ottavat vuosittain opiskelijoita
työssäoppimisjaksolle. Liisa Penttinen on hoitanut opiskelijoiden ohjausta sivutoimena
useiden vuosien aikana. Luvan myöntämiselle ei ole estettä.
Esitys
Päätös

Seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Liisa Penttisen sivutoimilupa-anomusta.
Esityksen mukaan.

10
SEURAKUNTAVAALIT
Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja
sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle.
Seuraavat seurakuntavaalit ovat 20.11.2022. Vaalien ennakkoäänestys on 8.–
12.11.2022 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään
vaalivuoden toukokuussa. Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan.
Oikeus asettaa ehdokkaita seurakuntavaaleissa on valitsijayhdistyksellä, jonka
vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä on perustanut. Äänioikeutettu
voi olla perustajajäsenenä vain yhdessä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston ja
vain yhdessä seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten perustetussa
valitsijayhdistyksessä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen on toimitettava
kirkkoherranvirastoon tai, jos sellaista ei ole, vaalilautakunnan määräämään muuhun
paikkaan viimeistään syyskuun 15 päivänä ennen kello 16. Tätä ennen toimitila on
pidettävä auki vähintään neljän tunnin ajan.
Tuomiokirkkoseurakunnassa päädyttiin seurakuntaneuvoston vaalissa viime vaaleissa
sopuvaaliin, eli ehdokkaita ehdokaslistoilla oli juuri sen verran kuin on
seurakuntaneuvostossa jäseniä. Osin tämä johtui varmasti yleisestä mielenkiinnon
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puutteesta, osin siitä, että joidenkin listojen kokoamisesta vuosikymmenet huolehtineet
asiamiehet eivät enää jaksaneet tehtävää hoitaa, eikä ketään muutakaan tilalle saatu.
On hyvin tärkeää, että tulevan syksyn vaaleissa tilanne ei toistuisi. Siksi kannattaa
levittää tietoa tulevista vaaleista ajoissa sekä innostaa ja rekrytoida seurakuntalaisia
valitsijayhdistyksiin ja ehdokkaiksi.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että keskustellaan tulevien vaalien esiin nostamista kysymyksistä.

Päätös

Puheenjohtaja esitteli asian.

11
UUSIEN SEURAKUNTATILOJEN SUUNNITTELUN TILANNE
Tuomiokirkkoseurakunnan uusien seurakuntatilojen, hallintoviraston ja
aluekeskusrekisterin tilasuunnitelmat Postitaloon on saatu siihen vaiheeseen, että
niiden perusteella voidaan hakea rakennuslupaa.
Tilasuunnittelutyöryhmässä ovat olleet Tommi Rytkönen ja Laura Pikkusaari
Arkkitehtipalveluista, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, vs. hallintojohtaja Mirja Niemi,
aluekeskusrekisterin johtaja Mika Pulkkinen ja tuomiorovasti Ilpo Rannankari.
Tuomiokirkkoseurakunnan tilojen osalta suunnitelmat on koko ajan viety
tuomiokirkkoseurakunnan työntekijäkokoukseen, työntekijöitä on kuultu ja suunnitelmia
on tarkennettu työntekijöiden antaman palautteen perusteella.
Ensi viikolla on alkamassa tarkempi tilojen sisutusten suunnittelu, jossa
suunnittelutoimiston suunnittelija käy yhdessä työntekijöiden kanssa läpi vanhat
seurakunta/ toimistotilat ja arvioi, mitä nykyisistä kalusteista voidaan käyttää uusissa
tiloissa. Sen jälkeen hän käy työntekijöiden kanssa läpi tilojen käytön ja niistä nousevat
näkökulmat sisutukseen.
Työntekijäjoukolla on vahva näky siitä, että uusien seurakuntatilojen seurakuntasalin
suunnittelussa lähdettäisiin liikkeelle siitä, että kysymyksessä ei olisi perinteinen
seurakuntasali, vaan monitoimitila, jota eri työmuodot ja toimijat voisivat joustavasti
käyttää. Salia eivät hallitsisi paikallaan olevat tuolirivit vaan vapaammin sijoitetut
pöytäryhmät ja salin sivulla olevat esim. sohvaryhmät. Salissa olisi tietysti alttari ja
flyygeli ja sen suunnittelussa otettaisiin huomioon akustiikka ja se, että sali on kuorojen
harjoitustila ja pienimuotoisten konserttien paikka. Tarvittaessa sali toki voidaan järjestää
juhlatilaksi. Kuitenkin lähtökohtana olisi tila, joka olisi viihtyisä, yhdessä oloon kutsuva ja
jossa olisi luontevaa järjestää hyvinkin uudentyyppistä kokoavaa toimintaa eri-ikäisille
seurakuntalaisille.
Seurakuntaneuvostolle on lähetetty tilojen viimeisimmät pohjapiirustussuunnitelmat.
Esitys

Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös

Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja palaa asiaan seuraavassa kokouksessa.

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO
PUH. 040 4848 248
SUOKATU 22, 70100 KUOPIO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2022
1/2022

7/7

12
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
Kirkkoherran päätös 1/2022 Maksetaan jäljellä olevalla Kirkkohallituksen koronaavustuksella 282,16 euroa osa joulunajan ylimääräisistä virtuaalikirkkolähetyksistä.
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

13
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
14
ILMOITUSASIAT
Ei ilmoitusasioita.
15
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa kokouksessa muutoksenhakuohjeen ja valitusosoituksen, joka
liitetään pöytäkirjaan, liitteeksi 3.
16
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29

Ilpo Rannankari

Katriina Hujanen

Pöytäkirja on tarkastettu Kuopiossa 26.1.2022

Eero Wetzell

Marko Salo

