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

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

10/2017
10/2017

Aika

Tiistai 07.11.2017 klo 17

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

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

puheenjohtaja, poissa
varapuheenjohtaja, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, poissa
jäsen, läsnä, poistui klo 18.15
jäsen, poissa, ei varajäsentä
jäsen, poissa, ei varajäsentä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, poissa
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
Antti Tapaninahon varajäsen

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

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

Timo Korhonen

hallintojohtaja, läsnä, poistui §:n 130 käsittelyn
jälkeen

Kokoukseen kutsuttuna

126
KOKOUKSEN AVAUS
Alkuvirren 301 a: 1-3 ja alkuhartauden jälkeen varapuheenjohtaja Liisa
Karjalainen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi
___________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
__________

___________
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127
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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 toimistosihteeri Katriina
Hujaselle puh. 040 4848 248 tai katriina.hujanen@evl.fi.
Esitys:

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

128
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi

129
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston
jäsentä. Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina kokouksen jälkeen ja
nähtävillä 8.11. -7.12.2017 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa,
toimiston auki ollessa, Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Vilmi ja Arja Tiittanen.

130
LAUSUNNON ANTAMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOSTA SEKÄ TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2019 -2020
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt esityksen vuoden 2018
talousarvioksi ja vuosien 2019–2020 toiminta- ja talous-suunnitelmaksi.
___________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
__________

___________
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(LIITE 1).
Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Timo Korhonen, joka käyttää
keskustelussa ensimmäisen puheenvuoron.
Esitys:

Puolletaan yhteisen kirkkoneuvoston esitystä vuoden 2018 talousarvioksi
ja vuosien 2019–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Päätös:

Esityksen mukaan.

131
SEURAKUNTAPASTORI LIISA PENTTISEN
OPISKELIJOIDEN OHJAAMISTA VARTEN

SIVUTOIMILUPA-ANOMUS

TEOLOGIAN

Pastori Liisa Penttinen anoo Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta
lupaa
teologian
opiskelijoiden
ohjaamista
varten
Kuopion
tuomiokirkkoseurakunnassa tammi – maaliskuussa 2018. Opiskelijat ovat
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologisen osaston
opiskelijoita, jotka ovat seurakunnassa työssäoppimisjaksolla.
Ohjaamiseen
käytettävä
tuntimäärä
on
20 tuntia. Ohjaajapalkkiot maksaa yliopisto. (LIITE 2)
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§)
___________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
__________

___________
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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:

Annetaan puoltava lausunto.

Päätös:

Esityksen mukaan.

132
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
132.1.

Kirkkoherra on myöntänyt hakemuksesta seurakuntapastori Liisa
Penttiselle virkavapaata (opintovapaa) väitöskirjatyöhön ajalle 1.11.31.12.2017. (LIITE 3) Tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen pastori Kirsi Perämaalle hoitamaan sijaisena (50%) Penttisen
virkaa 1.-31.12.2017 välisen ajan. Marraskuulle sijaista ei ole.

132.2.

Kirkkoherra on maksanut Haapaniemen nuorisopuhallinorkesterille 1000
euron palkkion helluntain 25.5.2016 esiintymisistä ja säestyksestä
Tuomiokirkon messussa ja messun jälkeen kirkonmäellä Suvilinnun
lauluja-yhteislaulutapahtumassa. Palkkio oli sovittu Tuomiokirkon 200vuotisjuhlan juhlatoimikunnan valmistelemaan budjettiin, mutta se oli
jäänyt jostain syystä maksamatta.
Se on nyt maksettu
seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

132.3.

Kirkkoherra on myöntänyt
diakoni Varpu Ylhäiselle palkatonta
virkavapautta ajalle 9.-11.10.2017 (LIITE 4)

Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

133
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ VARPU YLHÄISEN VIRKAVAPAUSANOMUS
Diakoniaviranhaltija Varpu Ylhäinen anoo 50 %:n virkavapautta virastaan
ajalle 1.1.2018- 31.12.2019 henkilökohtaisista syistä (LIITE 5)
___________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
__________

___________
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Kirkkojärjestyksen 6. luvun, 8§:n mukaan seurakuntaneuvosto myöntää
virkavapauden ja vuosiloman seurakunnan muun kuin papin viran
haltijalle.
Kirkkolain 6. luvun 41 §:n mukaan virkavapaata on haettava kirjallisesti,
jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä.
Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa,
jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä.
Mikäli virkavapaata ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus
on hylättävä, jollei viranhaltija kirjallisesti suostu sen myöntämiseen
muulla tavalla.
Tuomiokirkkoseurakunnassa on kolme diakonian virkaa. Diakonian
haasteet seurakunnassamme ovat sellaiset, että sekä diakoniatiimi että
kirkkoherra pitävät välttämättömänä, että kaikki kolme virkaa ovat
täytettyinä.
Diakoni Paula Vartiainen on ollut Varpu Ylhäisen viransijaisena kesän ja
syksyn 2016. Hän on hoitanut tehtäviä suurella ammattitaidolla ja ollut
diakoniatiimissä pidetty työntekijä. Paula Vartiainen on työtön ja
kiinnostunut nimeen omaan 50%:n työstä. Hän on antanut sitoumuksen,
että on käytettävissä 50 %:n viransijaisuuteen 1.1.2018- 31.12.2019.
Jos Varpu Ylhäiselle myönnetään hänen anomansa virkavapaus ja hänen
sijaisekseen (50%) valitaan Paula Vartiainen, seurakunnassa säilyy täysi
miehitys diakonian viroissa. Koska järjestely olisi myös sekä virkavapaan
hakijan että sijaisen elämäntilannetta tukeva, kirkkoherra katsoo, että
virkavapaan myöntämiselle on perustelut.
Esitys:

Myönnetään diakoni Varpu Ylhäiselle 50%:n virkavapaus ajalle 1.1.201831.12.2019.

Päätös:

Esityksen mukaan.

134
VIRANSIJAISEN VALITSEMINEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN DIAKONIAN
VIRKAAN
Diakoni Paula Vartiainen on ollut diakoni Varpu Ylhäisen viransijaisena
Tuomiokirkkoserakunnassa kesän ja syksyn 2016. Hän on hoitanut
tehtäviä suurella ammattitaidolla ja ollut diakoniatiimissä pidetty
työntekijä. Paula Vartiainen on työtön ja kiinnostunut nimeen omaan
50%:n työstä. Hän on antanut sitoumuksen, että on käytettävissä 50 %:n
viransijaisuuteen 1.1.2018- 31.12.2019.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
__________

___________
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Esitys:

Valitaan diakoni Paula Vartiainen diakoni Varpu Ylhäisen viransijaiseksi
(50%) Tuomiokirkkoseurakunnan diakonian virkaan ajalle 1.1.201831.12.2019

Päätös:

Esityksen mukaan.

135
MUISTAMISIA
Emäntä Ulla Mykkänen viettää 50-vuotissyntymäpäivää.
Kuopion Tuomiokirkon Kamarikuoro juhli 40 vuotista taivaltaan
konsertilla 15.10.2017. Kuoro toivoi onnittelumuistamiset Nõmmen
ystävyysseurakunnan kirkon korjaamiseen. Muistamisia kertyi 120 €. Jos
tuomiokirkkoseurakunta onnittelee kuoroa 130 €:n summalla saadaan
yhteensä 250 € lahjoitus Nõmmen seurakunnalle.
Esitys:

Muistetaan Ulla Mykkästä 200 €:n lahjakortilla, joka maksetaan
seurakuntaneuvoston käyttövaroista.
Onnitellaan kamarikuoroa 130 €:n
seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

Päätös:

summalla,

joka

maksetaan

Esityksen mukaan.

136
TYÖRYHMÄN VALITSEMINEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRAN
TÄYTTÄMISTÄ VARTEN
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Kuopion
tuomiokirkkoseurakunnan 2. kappalaisen viran haettavaksi 16.11.2017
mennessä. Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli toteaa hakijoiden
kelpoisuuden ja antaa heistä lausunnon. Sen jälkeen valinta tulee
seurakuntaneuvoston suoritettavaksi.
Koska on oletettavaa, että hakijoita on paljon, olisi hyödyllistä asettaa
työryhmä, joka valmistelisi vaalia seurakuntaneuvostoa varten.
Työryhmä kutsusi hakijoiden joukosta sopivaksi katsomansa määrän
hakijoita haastatteluun, haastattelisi nämä hakijat ja antaisi lausunnon
seurakuntaneuvoston päätöstä varten.
Kirkkoherra esittää, että työryhmään valittaisiin kappalainen Lauri
Kastarinen, hiippakuntasihteeri, työyhteisökehittäjä Antti Kokkonen,
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Karjalainen ja yksi muu
seurakuntaneuvoston edustaja. Puheenjohtajana toimisi kirkkoherra.
___________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
__________

___________
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Perustetaan kappalaisen vaalia valmisteleva työryhmä.
Työryhmään valitaan tuomiorovasti Ilpo Rannankari puheenjohtajaksi ja
jäseniksi
kappalainen
Lauri
Kastarinen,
hiippakuntasihteeri,
työyhteisökehittäjä
Antti
Kokkonen,
seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja Liisa Karjalainen ja yksi muu seurakuntaneuvoston
edustaja.
Työryhmän tehtävänä on valita hakijoista haastateltavat, haastatella
heidät ja antaa heistä lausunto seurakuntaneuvostoa varten.

Päätös:

Valitaan työryhmään tuomiorovasti Ilpo Rannankari puheenjohtajaksi ja
jäseniksi
kappalainen
Lauri
Kastarinen,
hiippakuntasihteeri,
työyhteisökehittäjä
Antti
Kokkonen,
seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja
Liisa
Karjalainen
ja
Riitta-Liisa
Rautsi
seurakuntaneuvoston edustaja.

137
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei muita asioita.
138
ILMOITUSASIAT
Ei ilmoitusasioita.
139
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous poikkeuksellisesti maanantaina 11.12. klo 17 ja paikka
koulutussali.
Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

140
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja valitusosoituksen.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
__________

___________
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141
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40

Liisa Karjalainen
varapuheenjohtaja

Katriina Hujanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa 7.11.2017

Veikko Vilmi

Arja Tiittanen

___________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
__________

___________
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