KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Suokatu 22, 70100 KUOPIO
p. 040- 484 8248
SEURAKUNTANEUVOSTO
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Aika

Tiistai 17.4.2018 klo 17

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Kokoonpano ja läsnäolo

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja, poissa
Liisa Karjalainen
varapuheenjohtaja, läsnä
Iris Asikainen
jäsen, poissa
Markku Hyvärinen
jäsen, poissa
Merja Leppälä
jäsen, läsnä
Matti Mänttäri
jäsen, poissa
Seppo Niskanen
jäsen, läsnä
Mauri Pesonen
jäsen, läsnä
Auli Poutiainen
jäsen, läsnä
Riitta-Liisa Rautsi
jäsen, poissa
Sirkka Sinkkonen
jäsen, poissa
Antti Tapaninaho
jäsen, poissa
Maija Taskinen
jäsen, läsnä
Arja Tiittanen
jäsen, läsnä
Eero Wetzell
jäsen, läsnä
Veikko Vilmi, Antti Tapaninahon varajäsen, läsnä
Ritva Hakulinen, Iris Asikaisen varajäsen, läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo:
Lauri Kastarinen
Liisa Penttinen
Satu Karjalainen
Olli Viitaniemi
Katriina Hujanen

1. kappalainen, poissa
seurakuntapastori, poissa
seurakuntapastori, poissa
seurakuntapastori, poissa
sihteeri, läsnä

§ 46. KOKOUKSEN AVAUS
Alkuvirren 484, alkupuheen ja hartauden jälkeen varapuheenjohtaja Liisa
Karjalainen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.
§ 47. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet jäsenistä (KL 7:4 §) 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 toimistosihteeri Katriina
Hujaselle puh. 040 4848 248 tai katriina.hujanen@evl.fi.
Esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 48. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi, lisäyksellä § 55, esitys 2 sekä § 61 muut
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asiat, saatetaan tietoon Lähetysseuran vuosikokousedustajien nimeäminen.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 49. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina kokouksen jälkeen ja nähtävillä
18.4. – 17.5.2018 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa, toimiston avoinna
ollessa, Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Wetzell ja Merja Leppälä.

§ 50. VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Seurakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.11.2018.
Tästä syystä seurakuntaneuvoston on asetettava vaalilautakunta.
KVJ 2:4,1
Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään
toukokuussa sinä vuonna, jona vaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu
kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä
varajäsentä. Seurakuntaneuvosto nimeää puheenjohtajan.
Vaalilautakunta
valitsee
ensimmäisessä
varapuheenjohtajan ja sihteerin.

kokouksessaan

itselleen

Puheenjohtaja on kysynyt vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet, jotka ovat
antaneet suostumuksensa: Ilkka Raninen, Aarne Hagman, Hannu ja Sirpa
Klemetti. Risto Suolaniemi, Marjukka Vuorinen,
Puheenjohtaja kehottaa
seurakuntaneuvoston jäseniä kokoukseen mennessä etsimään ja kysymään
lisäehdokkaita.
Esitys:

Valitaan vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Nimetään vaalilautakunnan
puheenjohtaja.

Päätös:

Esitetyt ehdokkaat hyväksyttiin ehdolle, muttaEsitettyjä ehdokkaita ei vielä
nimetty varsinaisiksi tai varajäseniksi. Siirrettiin nimeäminen toukokuun
kokoukseen. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Rannankari.

§ 51. AINO JA OLAVI TALVEKSEN TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS
Testamenttirahaston on vuosittain annettava kertomus rahaston toiminnasta ja
varojen käytöstä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
Esitys:

1. Merkitään tiedoksi liitteen 1 mukainen Aino ja Olavi Talveksen
testamenttirahaston tilinpäätösraportti
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2. Hyväksytään liitteen 2 mukainen Aino ja Olavi Talveksen
testamenttirahaston toimintakertomus.
3. Lähetetään toimintakertomus
kirkkoneuvostolle.
Päätös:

ja

tilinpäätös

tiedoksi

yhteiselle

Esitysten mukaan.

§ 52. AILI PARVIAISEN TESTAMENTTIRAHASTOA KOSKEVA SELVITYS VUODELTA 2017
Testamenttirahaston on vuosittain annettava kertomus rahaston toiminnasta ja
varojen käytöstä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
Esitys:

1. Merkitään tiedoksi liitteen 3 mukainen Aili Parviaisen testamenttirahaston
tilinpäätösraportti
2. Hyväksytään liitteen 3 b mukainen Aino Parviaisen testamenttirahaston
toimintakertomus.
3. Lähetetään toimintakertomus
kirkkoneuvostolle.

Päätös:

ja

tilinpäätös

tiedoksi

yhteiselle

Esitysten mukaan.

§ 53. KUOPION TUOMIOKIRKON KAMARIKUORO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2017
Kuopion tuomiokirkon kamarikuoro ry on lähettänyt vuoden 2017
toimintakertomuksen, liite 4. Toimintakertomuksen perusteella seurakunta
maksaa kuorolle vuotuisen avustuksen 2650 €.
Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 54. TUOMIOKIRKKOKUORON TILINPÄÄTÖS
Tuomiokirkkokuoro on lähettänyt vuoden 2017 toimintakertomuksen, liite 5.
Toimintakertomuksen perusteella seurakunta maksaa kuorolle vuotuisen
avustuksen 2650 €.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 55. PASTORI SATU KARJALAISEN OPINTOVAPAA
Pastori Satu Karjalainen on anonut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulista
virkavaputta (opintovapaa) Tuomiokirkkoseurakunnan 2. seurakuntapastorin
virasta ajalle 1.10.2018-31.12.2019 liite 6.
Tuomiokirkkoseurakunnan
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seurakuntaneuvoston on annettava asiasta lausunto tuomiokapitulille.
Opintovapaalain 4 §:n mukaan ”Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde
samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä
vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada
opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä
enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus yhteensä enintään viisi
päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan
työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme
kuukautta. ”
Opintovapaalain 5 §:n mukaan ”Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun
julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata voidaan myöntää
myös ammattiyhdistyskoulutusta varten siten kuin valtakunnallisten
työmarkkinajärjestöjen välisessä työehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen
sovitaan sekä maatalousyrittäjille järjestettyyn koulutukseen osallistumiseen
siten kuin siitä erikseen säädetään. Opintovapaa voidaan myöntää myös 1
momentissa tarkoitettuun opiskeluun rinnastettavia ulkomailla tapahtuvia
opintoja varten.
Opintovapaa-asetuksen 5 §:n mukaan ” Opintovapaata, joka kestää yli viisi
työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen
opintojen alkamista. Milloin opintovapaata haetaan enintään viideksi
työpäiväksi, on hakemus, jollei työnantajan ja työntekijän kesken muuta erikseen
sovita, tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen
suunnitellun opintojakson alkamista.
Satu Karjalainen on hakemuksessaan ilmoittanut opiskelevansa psykologian,
kehityspsykologian ja kliinisen psykologian opintoja Jyväskylän avoimessa
yliopistossa ja sosiaalipedagogiikan opintoja Itä-Suomen avoimessa ylisopistossa.
Ei ole esteistä puoltaa Satu Karjalaisen virkavapautta.
Esitys:

1. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa seurakuntapastori
Satu Karjalaisen virkavapautta ajalle 1.10.2018-31.12.2019.
2.
Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto
anoo
Kuopion
seurakuntayhtymän
yhteiseltä
kirkkoneuvostolta
lupaa
täyttää
seurakuntapastori Satu Karjalaisen viransijaisuus ajalle 1.10.2018-31.12.2019.

Päätös:

Esitysten mukaan.

§ 56. PIISPAN KIRJE KIRKKOHERROILLE
Piispa on lähettänyt hiippakunnan kirkkoherroille kirjeen, jossa hän kehottaa
kirkkoherroja käymään työyhteisön ja seurakuntaneuvoston kanssa läpi kolme
asiakokonaisuutta: 1) Seurakunnan sisäinen maksuvalvonta, 2) Työnantajan
vastuu työilmapiirin kehittämisestä ja häirinnän estämisestä ja 3) Hiippakunnan
toimintalinjaus.
Liitteenä 7-9 ovat sisäisen valvonnan ohje, seurakunnan työntekijöille annetut
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ohjeet luottokorttien käyttöön ja rahan käsittelyyn liittyen.
Liitteenä 10 on Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ohjeet hyvästä kohtelusta ja
epäasiallisen käytöksen estämisestä työpaikalla.
Liitteenä 11 hiippakunnan toimintalinjaus ja toimintaympäristön analyysi
Luottokorttien käyttöön ja rahan käsittelyyn liittyvät ohjeet on viimeksi käyty
läpi työntekijöiden yhteisessä työneuvottelussa tämän vuoden tammikuussa ja
maaliskuussa. Hyvään kohteluun ja epäasiallisen käytöksen estämiseen liittyvän
ohjeistuksen työyhteisö käy läpi joka vuosi syksyn ensimmäisessä yhteisessä
työneuvottelussa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi, että piispan kirjeessä esittämät asiat on saatettu
seurakuntaneuvoston tiedoksi ja niistä on keskusteltu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 57. TYÖNTEKIJÖIDEN KEVÄTRETKI
Tuomikirkkoseurakunnan työntekijät ovat tehneet perinteisesti keväällä
kevätretken, joka on luonteeltaan tyhy-toimintaa, mutta on sisältänyt
yleensä myös jonkun työn sisältöihin liittyvän koulutus/tutustumisosion.
Retkikohteen ja sen sisällön suunnittelee vuorollaan kukin työalatiimi. Tämän
vuotisen retken suunnittelusta vastaa musiikkityö. Retki on suunniteltu
toteutettavaksi 7.-8.5.
Puheenjohtaja esittelee kokouksessa tarkemman
ohjelman.
Esitys:

Hyväksytään työyhteisön virkistysmatkan sisältö ja budjetti.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 58. TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN KESÄLOMAT KESÄ-SYYSKUU 2018
KJ 6 luvun 8 §: mukaan seurakuntaneuvosto myöntää vuosiloman seurakunnan
muun kuin papin viran haltijalle ja kirkkoherra seurakunnan papin viran haltijalle.
Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöiden lomasuunnitelmat touko-syyskuulle
ovat liitteenä 12 ja 13.
Esitys:

Myönnetään seurakuntaneuvoston alaisten työntekijöiden lomat.
Merkitään tiedoksi. että kirkkoherra on myöntänyt seurakunnan papeille lomat
liitteen mukaisesti.

Päätös:

Esitysten mukaan.

§ 59. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
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Kirkkoherran päätös 10.3.2018 kirkkoherra vahvistaa 2. kappalaisen viran
valintapäätöksen, jossa oli ehtona lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen
toimittaminen. Kirsi Perämaa on esittänyt lääkärintodistuksen ja tarvittavan
rikosrekisteriotteen, jotka molemmat ovat moitteettomia.
Kirkkoherran päätös 28.3.2018, vuokrataan kerhohuone Aaron Fenix-klinikat
Oy:lle sunnuntaisin klo 14-16, päihdetyöhoitoon määräaikaisesti 31.12.2018
asti.
Kirkkoherran päätös 3.4.2018. Kirkkoherra on palkannut seuraavat
kesätyöntekijät: kesäkanttoriksi Hannele Mehtälä 27.6. -26.8.2018 ja oppaaksi
tuomiokirkkoon Joona Mäkinen 11.6.–10.8.2018
Kirkkoherra on antanut KJ 2: 12 § 2 mom. mukaisen ehtoollisenjako-oikeuden
Terttu Laaksolle
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 60. ASUNTO OY KUOPION SAIRAALAKATU 11 LVIS-REMONTIN MAKSUTAVASTA
PÄÄTTÄMINEN
Asunto OY Sairaalakatu 11:ssä alkaa LVI-remontti, jonka kustannukset ovat
1 400 000 euroa. Kiinteistössä on Tuomiokirkkoseurakunnan Aino ja Olavi
Talveksen rahastoon kuuluva 23,5 m²huoneisto. Taloyhtiöstä tuli
maksutapakysely, jossa osakkeenomistajaa pyydettiin ilmoittamaan, haluaako
omistaja maksaa remontin kertasuorituksena vai vastikkeiden yhteydessä.
Kertasuoritukseen päätyneitä pyydettiin palauttamaan kysely 28.3. mennessä.
Kyseisen huoneiston remonttimaksu kertasuorituksena on 21 088, 39 euroa
(897,38 €/m² ja 1. vuosi rahoitusvastikkeella 99,29 €/kk (4,23 €/m²). Koska
aikataulu oli kiireinen, puheenjohtaja ei kutsunut seurakuntaneuvostoa koolle,
vaan keskusteli asiasta kiinteistöpäällikkö Petri Raution, seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja Liisa Karjalaisen ja seurakuntaneuvoston jäsenten Eero
Wezelin ja Seppo Niskasen kanssa. Kaikki olivat sitä mieltä, että koska
seurakuntayhtymän
rahavarat
mahdollistavat
maksun
suorittamisen
kertasuorituksella, niin kannattaa menetellä.
Puheenjohtaja allekirjoitti
ilmoituksen kertasuorituksesta.
Esitys:

Hyväksytään puheenjohtajan tekemä päätös.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 61. MUUT ASIAT
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
vastuuryhmä esittää, että Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto
nimeäisi Lähetysseuran vuosikokousedustajiksi Liisa Karjalaisen ja Marjukka
Vuorisen. Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin. Se
kokoontuu vuosittain Lähetysjuhlien yhteydessä. Vuoden 2018 vuosikokous
pidetään lauantaina 26.5.2018 alk. klo 10.00 Kuopion klassillisen lukion
salissa.
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Esitys:

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto nimeää Lähetysseuran
vuosikokousedustajiksi 26.5.2018 vuosikokoukseen Liisa Karjalaisen ja
Marjukka Vuorisen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 62. ILMOITUSASIAT
Ei ilmoitusasioita.
§ 63. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous tiistaina 22.5. klo 17 kerhohuone
Samulissa
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 64. MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja valitusosoituksen liite 14.

§ 65. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Liisa Karjalainen
varapuheenjohtaja

Katriina Hujanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa 17.4.2018

Eero Wetzell

Merja Leppälä
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