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Aika

Tiistai 15.8.2017 klo 17

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Kokoonpano ja läsnäolo

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

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

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Lauri Kastarinen
Satu Karjalainen
Liisa Penttinen
Kirsi Perämaa
Hanna Vasiljev
Katriina Hujanen

1. kappalainen,
vs. kappalainen,
seurakuntapastori,
vs. rovastikuntapastori,
2. seurakuntapastori,
sihteeri,

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
läsnä

74
KOKOUKSEN AVAUS

Alkuvirren 443 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
75
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi, lisättynä
lisäesityslistan asioilla:
1. § 86 b Kirkkoherran päätös
2. § 88 Muut asiat, seurakuntaretki

Päätös

Esityslista hyväksyttiin käsittelyjärjestykseksi, lisäesityslistan asioilla lisättynä.

77
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina kokouksen jälkeen ja nähtävillä 16.8.15.9.2017 ma-pe klo 9-15 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa, Suokatu 22
A 4. kerros.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Wetzell ja Veikko Vilmi.

78
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN SÄÄSTÖSUUNNITELMA JA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON
LIITTYVÄ SÄÄSTÖVELVOITE
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2016 seurakuntien
toimintamäärärahojen jakoperusteiden uuden mallin
(LIITE 1) Sen mukaan kaikki seurakunnat saavat ensin yhtä suuren perusosan
Alueellinen laajuus huomioitaisiin siten, että pinta-alaltaan suurimmat
seurakunnat – Järvi-Kuopio ja Kallavesi – saavat ns. pinta-alalisän. JärviKuopiolle se on 400.000 euroa ja Kallavedelle 200.000 euroa. Loppuosa
jaettavasta summasta jaetaan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Perusosan
käyttöönotto turvaa jäsenmäärältään pienenevien seurakuntien aseman. Pintaalalisä ottaa huomioon alueellisesti suuret seurakunnat ja jäsenmäärään
perustuva jako turvaa kasvavia seurakuntia.
Tuomiokirkkoseurakunnalle uusi laskentaperuste on edullinen.
Koska
seurakuntien määrärahoja ei kuitenkaan ole tarkoitus nostaa,
tuomiokirkkoseurakunnan vuoden 2018 toimintakate on pidetty
lähtökohtaisesti edellisen vuoden tasolla. Kirkkoneuvosto hyväksyi kuitenkin
kesäkuussa kaikkia yksiköitä koskevan 3 %:n leikkauksen heikentyvien
talousnäkymien takia. Tuomiokirkkoseurakunnan osalle se merkitsee sitä, että
vuoden 2018 toimintakate on 907 668 €. Verrattuna jakoperusteiden
muutoksen osoittamaan ns. tavoitekatteeseen kate on 115 892 € pienempi.
Jakoperusteiden muutoksen yhteydessä sovittiin, että tämä summa voidaan
vähentää seurakunnan säästötavoitteesta.
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Seurakunta on kyennyt Inkilänmäen seurakuntatalon myynnillä, joillakin
henkilöstön vähennyksillä ja toimintamäärärahojen karsimisella saavuttanut
122 000 € säästöt. Jäljellä oleva säästö on 141 258 €. Kun nyt siitä
vähennetään
tavoitekatteeseen
jäävä
ero,
115 892
€,
jää
tuomiokirkkoseurakunnan säästövelvoitteeksi 25 366 €.
Vuoden
2018
talousarvioon
sisältyvä
3%:n
säästövelvoite
on
tuomiokirkkoseurakunnan osalta 28 072 €. Tämä säästö on löydettävä
toimintamäärärahoista. Mummon mökin toiminnan lopettaminen tuo n. 7000
e säästön. Puheenjohtaja käy läpi kaikki toimintamäärärahat ja tekee työaloille
esityksen säästökohteista. Nämä tulevat seurakuntaneuvoston arvioitavaksi
syyskuun budjettikokouksessa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

79
ESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAKSI TALOUSARVIOON 2018 SEKÄ TOIMINTA – JA
TALOUSSUUNNITELMAAN 2019–2020
Hallintovirasto on pyytänyt seurakunnalta esityksen investointisuunnitelmaksi
vuoden 2018 talousarviota ja vuosien 2019–2020 toiminta- ja
taloussuunnitelmaa varten (LIITE 1 b).
Esitys

Hyväksytään liitteen 1 b mukainen esitys.

Päätös

Hyväksyttiin liitteen 1 b mukainen esitys lisäyksellä esteettömyydestä.

80
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018 – 2020
Hallintovirasto on pyytänyt seurakunnalta esitystä suunnittelukaudella
2018 - 2020 päättyvien palvelussuhteiden täyttämisestä ja muista
henkilöstötarpeista.
Talousarvion laadintaohjeissa todetaan: Henkilöstömenojen kasvattaminen
lukuun ottamatta KirVESTESin mukaisia palkankorotuksia ei ole mahdollista.
Tavoitteena on seurakuntayhtymän strategiaan liittyen vähentää
henkilöstömenojen määrää luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen.
Talousarvion kehysten laadinnassa on otettu huomioon vuoden 2018 aikana
tapahtuva luonnollinen poistuma, sikäli kuin se on ollut mahdollista.
Mikäli toimintayksikössä on jo talousarviota laadittaessa tiedossa, että
luonnollista poistumaa tapahtuu ja toimintayksikkö katsoo palvelussuhteen
täyttämisen välttämättömäksi, tulevat perustelut täyttämiselle esittää
lomakkeella 7 (LIITE 2).
Esitys:

Hyväksytään liitteen 2 mukainen suunnitelma.
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Päätös:
Esityksen mukaan.
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ESITYS TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN/ PALKKIOPERUSTEISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEESTA VUODELLE 2018 (ta-lomake 3)
Hallintovirasto
on
pyytänyt
seurakunnalta
esitystä
kesätyöntekijöiden/palkkioperusteisten työntekijöiden tarpeesta vuodelle
2018 talousarviota varten ( LIITE 3).
Esitys:

Hyväksytään liitteen 3 mukainen ehdotus kesätyöntekijöiden tarpeesta
vuodelle 2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KONE- JA KALUSTOHANKINNAT, alle 8400 euroa (ta-lomake 4)
Hallintovirasto on pyytänyt seurakunnalta esitystä alle 8400 euron suuruisista
kone- ja kalustohankinnoista vuoden 2018 talousarviota varten (LIITE 4)
Esitys:

Hyväksytään liitteen 4 mukainen ehdotus kone-ja kalustohankinnoista vuodelle
2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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ATK-HANKINNAT
Hallintovirasto on pyytänyt seurakunnalta esitystä ATK-laitteiden hankinnoista
vuoden 2018 talousarviota varten.
Esitys:

Tuomiokirkkoseurakunnalla ei ole atk-hankintoihin esityksiä.

Päätös:

Esityksen mukaan.

84
LUVAN
ANOMINEN
TÄYTTÄMISEEN

YHTEISELTÄ

KIRKKONEUVOSTOLTA

KAPPALAISEN

VIRAN

Tuomiokirkkoseurakunnassa on kaksi kappalaisen virkaa.
Yhteinen
kirkkoneuvosto valitsi 12.6. 2017 kokouksessaan tuomiokirkkoseurakunnan 2.
kappalaisen viran haltijan, Sari Kärhän, Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
sairaalasielunhoitajan virkaan 1.1.2018 alkaen. 2. kappalaisen virka tulee näin
avoimeksi 1.1.2018.
Seurakuntayhtymässä on periaatteena, että paikallisseurakuntien avoimiksi
tulevien virkojen täyttämiseen anotaan lupa yhteiseltä kirkkoneuvostolta.
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Tuomiokirkkoseurakunnan 2. kappalaisen viran täyttäminen on perusteltua.
Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä ja monet tapahtumat sekä
tuomiokirkkoseurakunnan ikärakenteesta johtuva hautaan siunaamisten
runsaus työllistävät erityisesti papistoa. Muut keskustan seurakunnat ovat
säästösuunnitelmiaan noudattaen vähentäneet pappistyövoimaa minimiin.
Tuomiokirkkoseurakunnan oman säästösuunnitelman noudattaminen ei vaadi
tässä vaiheessa virasta luopumista. Kuudella papilla tuomiokirkkoseurakunta
voi jossain määrin antaa resursseja muiden seurakuntien tueksi.
Tuomiokirkkoseurakunta on antanut kesällä yhden papin työpanoksen yhteen
Kallaveden seurakunnan rippikoululeiriin. Myös seurakuntien yhteinen
iltarippikoulu on ollut tuomiokirkkoseurakunnan vastuulla.
Esitys:

Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto
anoo
yhteiseltä
kirkkoneuvostolta lupaa tuomiokirkkoseurakunnan 2. kappalaisen viran
täyttämiseen 1.1.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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PALAUTTEEN ANTAMINEN KIRKOLLISKOKOUKSEN TEKEMISTÄ KIRKON TULEVAISUUTEEN
LIITTYVISTÄ LINJAUKSISTA
Kirkkohallitus on lähettänyt seurakunnille ja hiippakunnille seuravan
pyynnön:
”Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön
1/2017. Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua
toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen
tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä
sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa.
Palautelomake on rakennettu päätöksen alakohtien mukaisesti. Jokainen
alakohta ja sen tausta on ensin esitelty lyhyesti ja sen jälkeen seuraa
asiakokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Palautelomakkeessa toimenpidepyynnöt on ryhmitelty neljään osaan:
1) kirkkohallitukselta pyydetyt esitykset
2) kirkkohallitukselta pyydetyt selvitykset
3) toimintaan ja toimintakulttuuriin liittyvät asiat
4) keskusrahastomaksun alentaminen
Palautteen antajana toimii seurakunnan osalta kirkkoneuvosto tai
seurakuntaneuvosto, seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto ja
hiippakunnan osalta hiippakuntavaltuusto tai tuomiokapituli. Palautteen anto
voidaan valmistella ja toteuttaa toimielimessä tämän lomakkeen pohjalta.
Seurakuntayhtymiä ja hiippakuntia pyydämme soveltamaan lomaketta
omaan kontekstiinsa sopivaksi. Päätöksenteon jälkeen pyydämme
syöttämään vastauksen sähköiseen järjestelmään. Sähköistä lomaketta ei voi
tallentaa, joten vastauksen syöttämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.
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Linkki sähköiseen lomakkeeseen on lähetetty seurakuntiin,
seurakuntayhtymiin ja tuomiokapituleihin sähköpostilla keskiviikkona
7.6.2017.
Vastausaika päättyy perjantaina 8.9.2017. Sen jälkeen saapuneita
vastauksia emme valitettavasti voi aikataulusyistä ottaa huomioon.
Vastaukset raportoidaan marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle.
Toivomme, että jokainen seurakunta ja hiippakunta antaisi palautetta tästä
kirkon tulevaisuuteen keskeisesti liittyvästä linjauskokonaisuudesta.”
Palautteen antamisen aikataulu on tiukka. Palautekyselyn materiaali (LIITE 5).
Jotta seurakuntaneuvoston jäsenillä olisi riittävästi aikaa perehtyä
kysymyksiin, lienee järkevää, että lopullista palautetta ei koota tässä
kokouksessa vaan pidetään ylimääräinen kokous esim. ti 29.8. tai 5.9. johon
puheenjohtaja tai pieni työryhmä valmistelee palaute-esityksen.
Esitys:

Tuomiokirkkoseurakunnan palaute kirkkohallituksen kyselyyn annetaan
kokouksessa, joka pidetään 5.9.2017 klo 17.
Valitaan työryhmä, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi seurakuntaneuvoston
keskuudestaan valitsemaa edustajaa ja yksi työntekijä.
Työryhmä tekee palaute-esityksen 5.9. pidettävään seurakuntaneuvoston
kokoukseen.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja päätti valita työryhmään
puheenjohtaja Ilpo Rannankarin lisäksi Eero Wetzellin ja Liisa Karjalaisen.
Työntekijää ei valita työryhmään.
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ROVASTIKUNTAPASTORI OLLI VIITANIEMEN VIRKAVAPAUS JA PASTORI KIRSI PERÄMAAN
VIRANHOITOMÄÄRÄYS VIITANIEMEN SIJAISEKSI
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 12.6.2017
myöntänyt rovastikuntapastori Olli Viitaniemelle kaksi kuukautta
virkavapautta 1.9.-31.10.2017 väitöskirjan viimeistelyä varten.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi samassa kokouksessaan pastori Kirsi
Perämaan Kuopiossa kesällä 2018 pidettävien Lähetysjuhlien
koordinaattoriksi 15.8.2017 alkaen. Tehtävä on joulukuun loppuun asti osaaikainen (50%). Perämaalla on viranhoitomääräys Viitaniemen viransijaiseksi
31.8.2017 saakka.
Keskusteltuaan Kirsi Perämaan kanssa puheenjohtaja ehdotti yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että hänet valittaisiin hoitamaan Viitaniemen uutta
viransijaisuutta, 1.9.-31.10.2017 osa-aikaisena (50%).

Puheenjohtaja ehdotti myös, että samalla, kun Perämaalle anotaan
tuomiokapitulista viranhoitomääräystä tähän uuteen sijaisuusjaksoon, hänen
viranhoitomääräystään muutetaan elokuun lopun osalta niin, että se on osa-
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aikainen (50%) 15.-31.8.2017.

6/2017
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Tuomiokapituli on antanut esityksen mukaiset viranhoitomääräykset.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

86b

KIRKKOHERRAN PÄÄTÖS
Kirkkoherra on tehnyt päätöksen palkata kirkkomusiikin opiskelija
Valtteri Tuomikosken hoitamaan kanttori Anna Pöyhösen (50%)
työvapaan sijaisuutta 1.9.-11.10.2017.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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SYKSYN KOKOUSAIKATAULU
Ehdotus syksyn kokousaikatauluksi:
tiistai 5.9.2017 klo 17
tiistai 12.9.2017 klo 17
tiistai 3.10.2017 klo 17
tiistai 7.11.2017 klo 17
maanantai 11.12.2017 klo 17
Kokouspaikka kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C 2 krs, jos ei toisin ilmoiteta.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

88
SEURAKUNTARETKI NÕMMEN YSTÄVYYSSEURAKUNNAN VANHAN KIRKON
KÄYTTÖÖNOTTOJUHLAAN
Ystävyysseurakuntamme, Tallinen Nõmmen seurakunnan vanha kirkko,
Rauhan kirkko, on ollut remontissa. Sen uudelleen käyttöönotto tapahtuu la
28.10.2017. Seurakunnan kirkkoherra Ove Sander on toivonut, että
Kuopiosta järjestettäisiin seurakuntaretki tuohon juhlaan. Hän on kutsunut
lauantain messuun avustajaksi tuomiorovasti Matti Järveläisen ja sunnuntain
messuun saarnaajaksi tuomiorovasti Ilpo Rannankarin.
Puheenjohtajan mielestä seurakuntaretken järjestäminen olisi hieno asia.
Matka voitaisiin järjestää tuomiokirkkoseurakunnan retkenä siten, että
seurakuntaneuvoston käyttövaroista kustannettaisiin linja-auton ja laivan
osuudet ja osallistujat maksaisivat itse majoituksen hotelissa ja ruuat matkan
aikana.
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Esitys:

Järjestetään seurakuntaretki Tallinen Nõmmen seurakunnan vanha kirkon
uudelleen käyttöönottojuhlaan 27.-29.10.2017. Linja-auton ja laivan osuudet
maksetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista. Osallistujat maksaisivat itse
majoituksen hotellissa ja ruuat matkan aikana.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous 5.9.2017 klo 17, kerhohuone Samuli.
Päätös:

Esityksen mukaan.

90
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja valitusosoituksen
(LIITE 6).

91
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06.

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja

Katriina Hujanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa 15.8.2017

Eero Wetzell

Veikko Vilmi

