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

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

6/2018
6/2018

Aika

Tiistai 22.5.2018 klo 17

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

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

§ 66. KOKOUKSEN AVAUS
Alkuvirren 454 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
§ 67. 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
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§ 68. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 69. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston
jäsentä. Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina kokouksen jälkeen ja
nähtävillä 23.5. – 22.6.2018 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa,
toimiston avoinna ollessa, Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Pesonen ja Veikko Vilmi.

§ 70. KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN
TESTAMENTTIRAHASTOJA KOSKEVA SELVITYS VUODELTA 2017
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalla on kaikkiaan kahdeksan
testamentti-rahastoa. Vuonna 2012 seitsemän testamenttirahastoa
yhdistettiin kahdeksi rahastoksi. Vanhustyönrahastoon yhdistettiin Enni
Saxbomin rahasto, Rakel Väinölän rahasto ja Kerttu Heikkisen rahasto.
Diakoniatyön rahastoon yhdistettiin Helmi Tuhkasen rahasto, Irene
Kauton rahasto, Anna-Liisa Siltasalon rahasto ja Hilma Hiltusen rahasto.
Lahja Koposen testamenttirahasto jäi omaksi rahastoksi, koska rahaston
hallinta on jaettu diakoniakeskuksen ja Tuomiokirkkoseurakunnan
kesken. Yhdistetyille rahastoille hyväksyttiin uudet säännöt.
Testamenttirahastojen käytöstä vastaa ja rahastojen hoitokuntana toimii
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta.
Sääntöjen mukaan rahastojen kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa
seurakuntayhtymän hallintovirasto yhtymän taloussäännön mukaisesti.
Rahastojen tilintarkastus suoritetaan niin kuin seurakunnan
tilintarkastuksesta on säädetty.
Rahastojen hoitokunnan on vuosittain annettava selvitys yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle varojen
käytöstä edelliseltä vuodelta. Selvitys annetaan tiedoksi myös
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle.
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Diakoniatyön vastuuryhmä/johtokunta on kokouksessaan 25.4.2018
hyväksynyt
LIITTEEN
1
mukaisen
selvityksen
Tuomiokirkkoseurakunnan testamenttivarojen käytöstä vuodelta 2017.
Esitys

Merkitään
tiedoksi
selvitys
Tuomiokirkkoseurakunnan
testamenttivarojen käytöstä vuodelta 2017 ja lähetetään yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 71. KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.6.-31.12. 2018
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa
voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden
tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista
kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa
suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ
2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-,
kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien
kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä
siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka
vietetään
pyhäpäivän
jumalanpalveluksena
ja
toteutetaan
kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan.
Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on
noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallitus valvoo, että Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille
tilitetään kaikki niille määrätyt kolehdit.
Kolehteja on siis kolmenlaisia: 1) Kirkkohallituksen määräämät, päiviin
sidotut kolehdit. 2) Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät,
tiettyyn ajanjaksoon sisällytettävät kolehdit. 3) Seurakunnan vapaan
harkinnan mukaan kannettavat kolehdit, joihin kirkkohallitus antaa myös
suositeltavia kolehtikohteita. Kaikki kohtien 1 ja 2 kolehdit on merkitty
suunnitelmaan paksunnetulla tekstillä.
Erilaiset järjestöt ja yhdistykset lähettävät seurakunnille anomuksia
kolehdeista, myös näistä seurakunta voi valita kolehtikohteita. Luetteko
kirkkohallituksen suosittelemista kohteista ja virastoon tulleista
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kolehtianomuksista on nähtävänä kokouksessa.
Esitys:

Hyväksytään LIITTEEN 2 mukainen kolehtisuunnitelma ajalle 1.6.31.12.2018

Päätös:

Esityksen mukaan.

§72 SUUNNITELMA AINO JA OLAVI TALVEKSEN TESTAMENTTIRAHASTON VAROJEN
KÄYTÖSTÄ
Seurakuntaneuvosto asetti keväällä 2017 työryhmän, jonka tehtäväksi
annettiin suunnitelman tekeminen Aino ja Olavi Talveksen
testamenttirahaston varojen käytölle. Seurakuntaneuvoston jäseniksi
toimikuntaan nimettiin Auli Poutiainen ja Eero Wetzell.
Työntekijäkokouksen tehtäväksi annettiin nimetä työryhmään omat
edustajansa.
Työntekijät nimesivät työryhmään kanttori Riikka
Haapamäen, nuorisotyönohjaaja Jarkko Voutilaisen ja kappalainen Lauri
Kastarinen. Työryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimii
tuomiorovasti Ilpo Rannankari.
Työryhmä valmistautui tuomiorovastin tekemän hahmotelman pohjalta ja
piti kokouksen 26.4. Kokouksen muistio on liitteenä. Muistiossa on
työryhmän esitys testamenttivarojen käytölle.
Esitys:

1. Aino ja Olavi Talveksen testamenttivarojen käytön suunnittelussa
otetaan huomioon Keskusseurakuntatalon mahdollinen purku ja
keskustan uusien seurakuntatilojen rakentaminen.
Uusien tilojen
rakentamisen yhteydessä voi tulla luontevia kohteita testamenttivarojen
käyttämiselle esim. taideteoksen muodossa. Niin kauan kuin tilakysymys
on ratkaisematta, testamenttirahaston varoista käytetään vuosittain sen
tuotto, eli n. 30 000 €.
2. Vuosien 2019-2021 aikana testamenttirahaston varoja käytetään
seuraavasti:





Virtuaalikirkon toimintaa jatketaan ja siihen varataan 15 000 euroa
vuodessa.
Vuosina 2019-2021 järjestetään Olavin päivänä 29.7. kesäinen
yhteislaulutapahtuma, jossa esiintyy joku/joitakin merkittäviä
solisteja. Tapahtuman järjestelyihin varataan 10 000 euroa
vuodessa.
Rahastosta varataan 5000 euroa vuodessa seurakuntatyötä
edistävien
ja
uudistavien
projektien
toteuttamiseen.
Tuomiokirkkoseurakunnan
työalat
voivat
anoa
seurakuntaneuvostolta tätä projektirahaa omaan tai yhdessä
jonkun muun seurakunnan kanssa valmistelemaansa hankkeeseen.
Tästä määrärahasta voidaan myös antaa stipendejä kuopiolaisille
nuorille, jotka lähtevät opiskelemaan kirkon työhön.
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varojen

käytöstä

uusi

3. Selvitetään mahdollisuudet ja kustannukset viinikellarin muuttamiselle
näyttelytilaksi ja selvitetään tilaan sijoitettavien, kirkkovuoden
aiheisiin liittyvien taideteosten (esim. seimiasetelma) kustannukset.
4. Pidetään yllä työntekijöiden ja seurakuntaneuvoston keskustelua siitä,
missä ovat ne seurakuntatyön haasteet ja tarpeet, joihin voitaisiin
tulevaisuudessa mahdollisesti palkata työvoimaa testamenttivaroin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 73 VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Seurakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.11.2018.
KVJ 2:4,1 mukaan seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa
huolehtii vaalilautakunta. Vaalilauta-kunnan asettaa kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto. (KL 23:19) Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2018
mennessä (KVJ 2:4,1). Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja
vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia.
Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä
olla vähintään viisi.
Seurakuntaneuvosto
nimeää
Vaalilautakunta
valitsee
varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1

vaalilautakunnan
ensimmäisessä

puheenjohtajan.
kokouksessaan

Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen
(KL 23:2,1).
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei
voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla
tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa
olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL
23:19,4).
Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi
mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että
toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40
prosenttia (KL 23:8).
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
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kysymään lisäehdokkaita.
Seurakuntaneuvosto valitsi edellisessä kokouksessa vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Ilpo Rannankarin, mutta jätti jäsenten ja varajäsenten
valitsemisen tähän toukokuun kokoukseen.
Esitys:

Valitaan vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Ilkka Raninen, Aarne
Hagman, Sirpa Husso ja Marjukka Vuorinen. Ja varajäseniksi Hannu
Klemetti, Risto Suolaniemi, Ritva Janhonen, Silja Hagman ja Riikka
Oinonen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 74 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT
Esitys

Päätös:

Merkitään saapuneeksi
- Diakoniatyön
vastuuryhmän/johtokunnan
25.4.2018, LIITE 3 ei julkinen.

muistio

2/2018

Merkittiin saapuneeksi.

§ 75 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
Kirkkoherran päätös 14.5.2018 seurakuntaneuvoston ohjesäännön 8 §:n
perusteella palkata kanttori Anna Pöyhönen osa-aikaiseen (50%) kanttorin
työsuhteeseen 1.6.-30.6.2018.
Kirkkoherran päätös 14.5.2018 seurakuntaneuvoston ohjesäännön 8 §:n
perusteella palkata kanttori Anna Immonen osa-aikaiseen (50%) kanttorin
työsuhteeseen 1.7.-31.7.2018.
Kirkkoherran päätös 10.5.2018. Kirkkoherra on myöntänyt virkavapautta
pastori Olli Viitaniemelle 10.5.-3.6.2018.
Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 76 MUUT ASIAT
Syksyn seurakuntaneuvoston kokouspäiviksi ehdotetaan:






ma 13.8.2018 Tuomiokirkon viinikellarissa
ti 11.9.2018
ti 23.10.2018
ti 20.11.2018
ti 11.12.2018
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Kokous alkaa aina klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka
kerhohuone Samuli, mikäli ei toisin ilmoiteta.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 77 ILMOITUSASIAT
Lähetysjuhlat ovat tulevana viikonloppuna 25.-27.5.
ohjelmat jaettiin seurakuntaneuvoston jäsenille.
Pihaseurat ja Kesäillan yhteislaulut Vanhalla Pappilalla
vuorokerroin jaetun esitteen mukaan.
§ 78 SEURAAVA KOKOUS
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous maanantaina 13.8.2018 klo 17
Tuomiokirkon viinikellarissa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 79 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja valitusosoituksen, joka
liitettiin pöytäkirjaan LIITE 4.

§ 80 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja

Katriina Hujanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa 22.5.2018

Mauri Pesonen

Veikko Vilmi
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