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Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston pöytäkirja
Aika:
keskiviikko 13.1.2021 klo 17:00
Paikka:
Järvi-Kuopion seurakunta, Muuruveden seurakuntatalo
Kustilankuja 1, 73460 Muuruvesi
Ennen seurakuntaneuvoston kokouksen alkua luottamushenkilöt käyvät Muuruveden
seurakuntatalolla klo 17.00 alkaen keskenään neuvonpidon Yhteiselle kirkkovaltuustolle tehtävistä
henkilöehdotuksista Yhteisen kirkkoneuvoston, Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan,
Henkilöstöasiain johtokunnan sekä Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vaaleja varten.
Seurakuntaneuvoston kokous alkaa välittömästi luottamushenkilöiden neuvonpidon päätyttyä.
Halutessaan seurakuntaneuvoston jäsenet voivat tulla tutustumaan Järvi-Kuopion seurakunnan III
kappalaisen vaaliin liittyviin asiakirjoihin Muuruveden seurakuntatalolle jo klo 16 alkaen.
Kokoonpano ja läsnäolo:
Määttä Juha

puheenjohtaja

Hanttu Soili
Honkanen Ossi
Huhtala Pauliina
Iskanius Raija
Julkunen Kaija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja

Kärkkäinen Unto
Miettinen Matti
Rantakylä Martti
Ruponen Anu-Kaisa
Räsänen Maija
Smolander Hannu
Suominen Erika
Hallikainen Anita

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

paikalla, poissa § 6 käsittelyn
ajan, jolloin puheenjohtajana
toimi Sinikka Kervinen
paikalla
poissa
paikalla
paikalla
poissa
paikalla
paikalla, puheenjohtajana § 6
aikana
paikalla
paikalla
poissa
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo:
Hagman-Puustinen Paula

vs. kappalainen

Keihänen Eino
Korkalainen Simo
Mäkinen Marjaana
Mäkinen Uwe
Pihlajamäki Kaisa
Pursiainen Raili
Ylönen Antti

srk-pastori
kappalainen
srk-pastori
srk-pastori
vs. kappalainen
kappalainen
vs. srk-pastori

paikalla, poissa § 6
käsittelyn ajan
poissa
paikalla 1-7 § käsittelyn ajan
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa

1§
KOKOUKSEN AVAUS
Toteaminen
Kokoonkutsuja avaa kokouksen. Veisataan virsi ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
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Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virrestä 442. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

2§
KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Toteaminen
Koollekutsuja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat. Seurakunnan toimielin
on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku § 4).
Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään 3 päivää ennen kokousta.
Jos seurakuntaneuvoston jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, pyydetään häntä
ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian puheenjohtajalle tai neuvoston sihteeri Anita
Hallikaiselle p. 040 4888 602 anita.hallikainen@evl.fi, joka kutsuu varajäsenen hänen
sijaansa.
Esitys

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastusmenettely
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
äänten laskijoina. Seurakuntaneuvosto päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Järvi-Kuopion seurakunnan
toimistossa 14.1.-15.2.2021.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Matti Miettinen ja Unto
Kärkkäinen.

4§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Esityksen mukaan.

5§
SEURAKUNTANEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja varapuheenjohtajana
neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen (KL 10 § 2, KJ 10 § 12).
Varapuheenjohtajan on toiminut vuosina 2019 – 2020 Sinikka Kervinen.

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN
ESITYSLISTA
1/2021
3 / 13
SEURAKUNTANEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA
1/2021
Paasikoskentie 1
Puh. 040 4888 602
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan sihteerinä voi toimia myös seurakunnan tai
seurakuntayhtymän viranhaltija (luku 1 § 6).
Esitys

1) Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
2) Sihteeriksi valitaan hallintokappalainen ja hänen varalleen toimistosihteeri Anita
Hallikainen.
3) III kappalaisen vaalin vuoksi 13.1.2021 kokouksessa sihteerinä toimii Anita
Hallikainen.

Päätös:

1) Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi yksimielisesti
Sinikka Kervisen.
2) Esitys hyväksyttiin.
3) Esitys hyväksyttiin.

6§
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN III KAPPALAISEN VAALI
Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen virka tuli avoimeksi 1.6.2020 lukien.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, kun kirkkoherran tai kappalaisen
virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14
päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Tuomiokapitulissa on käytäntönä, ettei kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, ennen
kuin viran haettavaksi julistamisesta on saatu kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston
lausunto.
Tuomiokapitulille on 19.8.2020 toimitettu pöytäkirjanote Järvi-Kuopion seurakunnan
seurakuntaneuvoston 18.8.2020 pidetyn kokouksen 93 §:stä, joka käsittelee pyyntöä III
kappalaisen viran täyttämisestä. Seurakuntaneuvosto pyytää Kuopion tuomiokapitulilta,
että se julistaa Järvi- Kuopion seurakunnan III kappalaisen viran haettavaksi.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julisti istunnossaan 3.9.2020 Järvi-Kuopion
seurakunnan III kappalaisen viran haettavaksi 5.10.2020 klo 15 mennessä.
Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä
ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote, koska
viran tehtäviin sisältyy työskentelyä lasten ja nuorten kanssa. Kirkkolain 6 luvun 17 §:n 1
momentin 1 virkkeen mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä
virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta.
Kappalaisen viran osalta koeajasta päättää kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan kirkkoherran tai kappalaisen viran
hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan. Kirkkoherran tai
kappalaisen virkaan kelpoinen ei ole hakija:
1).joka ei täytä 10 §:ssä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia;
2) joka on pidätetty pappisviran toimittamisesta;
3) joka on hakijana välittömällä vaalilla valittavaan kirkkoherran virkaan paitsi 18 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;
4) jolta ilmeisesti puuttuvat viran hoitoon tarvittavat edellytykset.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 10 §:n 1. virkkeen mukaan kirkkoherran tai kappalaisen virkaa
hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
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Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan kirkkoherran välillistä vaalia ja
kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä
haettavana olevaan virkaan.
III kappalaisen viran erityistarpeista Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on
todennut seuraavaa (18.8.2020 § 93): ”Kappalaisen viran erityistarpeiksi
seurakuntaneuvosto mainitsee soveltuvuuden hallintopapin tehtävään ja pappien
lähiesimiehenä toimimiseen. Oman auton käyttö on välttämätöntä. Kappalaisen virkaan
valitun virkapaikka on Tuusniemellä, ja hän toimii aluepappina Tuusniemi-Kaavi -alueella
yhteistyössä samalla alueella toimivan seurakuntapastorin kanssa. Koska viran tehtäviin
sisältyy työskentelyä lasten ja nuorten kanssa, virkaan valittavalta vaaditaan
rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
504/2002 2 § ja 3 § sekä Rikosrekisterilaki 770/1993 6 §). Virkaan valitun tulee esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus (T -todistus)”.
Määräaikaan mennessä Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen virkaa haki kuusi
hakijaa:
Paula Hagman-Puustinen (Järvi-Kuopion srk:n vs. kappalainen), Päivi Helén (Tikkurilan
srk:n kappalainen), Oona Leiviskä (Kuopion srky:n vs. rovastikuntapastori), Samuel
Mäkinen (Uudenkaupungin srk:n vs. kappalainen), Jukka Reinikainen (Kontiolahden
srk:n kirkkoherra) ja Satu Suonperä (Pitäjämäen seurakunta/ nuorisotyö).
Tuomiokapitulin pöytäkirjanote 29.10.2020 § 20, joka sisältää hakijoiden kelpoisuuden
tarkastelun, tuomiokapitulin lausunnon hakijoista ja hakijoiden KirkkoHR-hakemukset on
liitteenä (LIITE 1, LUOTTAMUKSELLINEN).
Tuomiokapitulin päätös sisältäen lausunnon hakijoista
(§20/29.10.2020/Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli)
a) Tuomiokapituli toteaa Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n nojalla, että Paula
Hagman-Puustinen, Päivi Helén, Oona Leiviskä, Samuel Mäkinen, Jukka
Reinikainen ja Satu Suonperä ovat kelpoisia Järvi-Kuopion seurakunnan III
kappalaisen virkaan.
b) Tuomiokapituli antaa kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin nojalla
Järvi-Kuopion seurakunnalle hakijoista seuraavan lausunnon:
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 § nojalla tuomiokapituli toteaa, että Paula
Hagman-Puustisella, Päivi Helénillä, Oona Leiviskällä, Samuel Mäkisellä,
Jukka Reinikaisella ja Satu Suonperällä on hakemusasiakirjojen perusteella
edellytykset hoitaa Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen virkaa.
c) Kirkkojärjestyksen 6 luvun 19 § 1 momentin nojalla tuomiokapituli lähettää
Järvi-Kuopion seurakunnalle Paula Hagman-Puustisen, Päivi Helénin, Oona
Leiviskän, Samuel Mäkisen, Jukka Reinikaisen ja Satu Suonperän
hakemusasiakirjat avoinna olevaan Järvi-Kuopion seurakunnan III
kappalaisen virkaan sekä tuomiokapitulin heistä antaman lausunnon.
d) Tuomiokapituli päättää, että Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra
vahvistaa Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen viran ehdollisen
valintapäätöksen, kun ehdot ovat täyttyneet.
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Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto asetti kokouksessaan 15.9.2020 § 112
työryhmän valmistelemaan III kappalaisen vaalia. Työryhmään valittiin
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Sinikka Kervinen, seurakuntaneuvoston jäsen
Soili Hanttu, Kuopion seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto ja
puheenjohtajaksi kirkkoherra Juha Määttä. Työryhmän tehtävänä on valita hakijoista
haastateltavat, haastatella heidät ja antaa heistä lausunto seurakuntaneuvostoa varten.
Kokouksessaan 17.11.2020 § 156 Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto
valitsi kappalainen Simo Korkalaisen kirkkoherra Juha Määtän tilalle III kappalaisen
vaalia valmistelevan työryhmän puheenjohtajaksi Juha Määtän katsottua tulleensa
henkilökohtaisiin syihin vedoten jääviksi toimimaan työryhmän puheenjohtajana.
Työryhmä kokoontui 24.11.2020 ja valitsi hakemusasiakirjojen perusteella
haastateltaviksi Paula Hagman-Puustisen, Päivi Helénin, Jukka Reinikaisen ja Satu
Suonperän.
Haastattelukutsujen lähettämisen jälkeen Jukka Reinikainen peruutti hakemuksensa
4.1.2021.
Haastattelut pidettiin 7.1.2021 Keskusseurakuntatalon 2. kerroksen kokoushuoneessa.
Henkilöstöpäällikkö Merja Vihannon laatima III kappalaisen vaalia valmistelevan
työryhmän muistio, joka sisältää muistiinpanot työryhmän kokouksesta 24.11.2020,
muistiinpanot 7.1.2021 pidetyistä haastatteluista sekä työryhmän lausunnon
seurakuntaneuvostolle, on julkisuuslain (621/1999) 6 luvun 24 §:n 1 momentin 29
kohdan nojalla salassa pidettävä (LIITE 2, SALASSA PIDETTÄVÄ). Sen tietosisältö
annetaan valitsijoiden käyttöön seurakuntaneuvoston kokouksessa.
Seurakuntaneuvoston suorittama viranhaltijan valinta tapahtuu aina vaalilla. Jos
toimielimen jäsenet ovat yksimielisiä päätösesityksessä ehdotetun henkilön valinnasta,
vaalia ei käytännössä kuitenkaan toimiteta suljetuin lipuin tai muuta vaalimenettelyä
noudattaen.
Jos seurakuntaneuvosto ei ole yksimielinen valinnasta ja jos seurakuntaneuvoston
kokouksessaan toimittamassa kappalaisen vaalissa äänet menevät tasan, KJ 6 luku 19 §
4 momentin mukaan tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä
saaneista hakijoista ottaen huomioon KJ 6 luku 16 §:n 3 momentissa mainitut seikat.
Kun seurakuntaneuvosto on toimittanut kappalaisen vaalin, sen on lähetettävä
kappalaisen viran hakemusasiakirjat ja ote pöytäkirjasta viipymättä tuomiokapitulille (KJ
6 luku 20 § 1 momentti). Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin päätös
valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille. Tuomiokapituli antaa virkaan valitulle
viranhoitomääräyksen seurakuntaneuvoston päätöksen tultua lainvoimaiseksi (KJ 6 luku
20 § 3 momentti).
Esitys

1. Esitellään III kappalaisen vaalia valmistelevan työryhmän lausunto.
2. Käydään keskustelu III kappalaisen virkaa hakeneista.
3. Toimitetaan Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen vaali.
4. Todetaan vaalissa annetut äänet.
5. Todetaan vaalin tulos.

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN
ESITYSLISTA
1/2021
SEURAKUNTANEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA
1/2021
Paasikoskentie 1
Puh. 040 4888 602
Valinta on ehdollinen, kunnes asianomainen on toimittanut hyväksyttävän
rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen.
Päätös

6 / 13

1. III kappalaisen vaali valmistelevan työryhmän puheenjohtaja Simo Korkalainen esitteli
työryhmän lausunnon.
2. Käytiin keskustelu III kappalaisen virkaa hakeneista.
3.-5. Valittiin yksimielisesti Järvi-Kuopio seurakunnan III kappalaisen virkaan työryhmän
esityksen perusteella pastori Paula Hagman-Puustinen ja varasijalle pastori Satu
Suonperä.
Sinikka Kervinen toimi puheenjohtajana § 6 käsittelyn ajan.
Juha Määttä ja Paula Hagman-Puustinen poistuivat tämän § 6 käsittelyn ajaksi.

7§
LÄHETYSTÖN NIMIKKOSOPIMUSTEN UUDISTUS
Järvi-Kuopion seurakunnalla on tällä hetkellä voimassa seuraavat lähetystyön
nimikkosopimukset:
Suomen Lähetysseura:
Angola
Raamatun käännöstyö vähemmistökielille, UBS yhteistyö
Riikka Halme-Berneking
5 000 euroa
Botswana
ELCB:n kapasiteetin vahvistaminen
Maria Stirling

6 000 euroa

Israel
FELM keskus

2 000 euroa

Kolumbia
LML:n ihmisoikeusohjelma

5 000 euroa

Namibia
Alue-edustus, Ilkka Repo
5 000 euroa
Varhaiskasvatushankkeen kehittäminen, Päivi Repo 5 000 euroa
Thaimaa
Kirkon srk-työn kehittäminen

4 000 euroa

Lähetysseura yhteensä

32 000 euroa

Kansanlähetys:
Lauri ja Asako Palmu

13 000 euroa

Sanansaattajat:
Intia bhilinkielinen radiotyö

1500 euroa
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1 000 euroa
1 000 euroa
2 000 euroa

Lähetystyön pappimme Simo Korkalainen on valmistellut uudistusta, jossa
nimikkokohteidemme lukumäärää karsittaisiin, mutta eri lähetysjärjestöjen
kokonaissummat pysyisivät samoina.
Suomen Lähetysseuralle jäisi neljä kohdetta, joista FELM keskus ja Thaimaa ovat lähes
kaikilla muillakin Kuopion seurakunnilla. Kolumbia sekä Päivi ja Ilkka Repo jäisivät pois.
LIITTEESSÄ 3 on Suomen Lähetysseuran ehdotus Järvi-Kuopion seurakunnan
palvelusopimukseksi 2021.
Pipliaseuran osalta työ sukukansojen parissa on valmistumassa, joten sen osuus
siirrettäisiin Lähi-Itään.
Kansanlähetys ja Sanansaattajat jäisivät ennalleen.
Lähetystyön sopimukset olisivat lähetyspappi Simo Korkalaisen ehdottaman uudistuksen
jälkeen seuraavat:
Suomen Lähetysseura:
Angola
Raamatun käännöstyö vähemmistökielille, UBS yhteistyö
Riikka Halme-Berneking
10 000 euroa

Esitys:

Angola
Kirkollisen työn koordinaatio
Maria Stirling

5 000 euroa

Israel
FELM keskus

5 000 euroa

Thaimaa
Kirkon seurakuntatyön kehittäminen
Kirkon diakoniatyön kehittäminen
Kirkon kivijalka - hallinnon vahvistaminen

4 000 euroa
4 000 euroa
4 000 euroa

Lähetysseura yhteensä

32 000 euroa

Kansanlähetys:
Lauri ja Asako Palmu

13 000 euroa

Sanansaattajat:
Intia bhilinkielinen radiotyö

1 500 euroa

Suomen pipliaseura:
Lähi-Itä

2 000 euroa

Hyväksytään Järvi-Kuopion seurakunnan nimikkosopimusten uudistus lähetyspappi Simo
Korkalaisen ehdotuksen mukaisesti.
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Esitys hyväksyttiin.

8§
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN LAUSUNNON ANTAMINEN KUOPION
SEURAKUNTAYHTYMÄN RAKENNESELVITYKSEEN
Kuopion seurakuntien rakenneselvitys sai alkunsa 1.10.2019 tehdystä
valtuustoaloitteesta. Aloitteen mukaisesti Kuopion seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto
päätti kokouksessaan perustaa Kuopion seurakuntayhtymään 1.1.2020 alkaen
työryhmän, jonka tavoitteena oli aloittaa kaikkien seurakuntien yhteinen keskustelu
yhtymän seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa
taloustilanteessa ja selvittää vaikutuksia kiinteistökantaan, henkilöstöön ja talouteen.
Rakenneselvityksen tuloksia esiteltiin Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteiselle
kirkkovaltuustolle seminaarissa, joka järjestettiin 29.9.2020. 15.12.2020 pidettiin
rakenneselvityksen infotilaisuus, jossa esitelty rakenneselvityksen lisäraportti on
LIITTEESSÄ 4.
Erilaisia malleja on vertailtu eri mittarein. Myös työntekijöitä ja seurakuntien
luottamushenkilöitä on kuultu.
Kuopion seurakuntien rakenneselvityksen haasteena on, että Järvi-Kuopion seurakunta
on täysin uniikki suhteessa muihin Suomen seurakuntiin. Järvi-Kuopio muodostuu
kahdeksasta entisestä seurakunnasta, joilla jokaisella on oma paikkakuntalaisille tärkeä
kirkkorakennus. Rakenneselvitysryhmä haluaa turvata Järvi-Kuopion seurakuntaelämän
myös jatkossa.
Selvitystyöryhmä ei esitä yhden seurakunnan mallia. Vuonna 2020 Kuopion
seurakuntayhtymän jäsenmäärä on 87 000, ja sen pinta-ala on laaja. Yksi seurakunta
tulisi jakaa pienempiin yksiköihin tavalla tai toisella, jotta käytännön työ voisi toteutua.
Rakenneselvitystyöryhmän mukaan yhden seurakunnan alueellinen organisaatiomalli
toisi vain nimellisiä muutoksia nykyiseen tilanteeseen nähden. Suurin muutos koskisi
luottamushenkilöiden roolia ja taloudellisen päätösvallan irtaantumista operatiiviselta
tasolta. Yhden seurakunnan malli ei myöskään vastaa niihin tavoitteisiin, joita
valtuustoaloitteessa esitettiin. Yhteistyö toimii Kuopion seurakuntayhtymässä tällä
hetkellä erinomaisesti ja esimerkiksi papit tekevät toimituksia yli seurakuntarajojen.
Matriisiorganisaation haasteena yhden seurakunnan mallissa on puolestaan
selvitystyöryhmän mukaan sekava hallinnollinen järjestäytyminen, jolloin
päätöksenteossa tasapainoiltaisiin työalojen ja alueellisten jumalanpalvelusyhteisöjen
välillä. Työaloihin pohjautuva matriisiorganisaatio on todettu Kuopion mittakaavassa
vaikeasti toteutettavaksi. Tämä malli on konfliktiherkkä ja lisää väliportaan esimiesten
määrää nykyisestä.
Rakenneselvitysprosessi sai alkunsa vähenevistä kirkollisverotuloista ja talouden
sopeuttamiseen liittyvistä tarpeista. Yhden seurakunnan malli ei anna selvitystyöryhmän
mukaan tarvittavia välineitä tähän kysymykseen.
Mikäli Kuopioon muodostettaisiin yhden seurakunnan malli, sen kohdalla on
ratkaisematta mm. luottamushenkilöiden rooli. Seurakuntavaaleilla on mahdollista valita
vain kirkkovaltuuston jäsenet, ei esimerkiksi alueneuvostojen jäseniä.
Rakenneselvitysryhmä ei tässä vaiheessa ota kantaa siihen, mikä olisi alueneuvostojen
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päätösvalta ja toiminnallinen funktio. Ryhmän näkemyksen mukaan yhden seurakunnan
mallissa seurakunnallisen päätöksenteon demokratia ei toteudu optimaalisesti.
Näillä perusteilla rakenneselvitystyöryhmä ei kannata yhden seurakunnan mallia.
Selvitysryhmä kannattaa yhtymärakenteen säilyttämistä Kuopiossa.
Rakenneselvitystyöryhmä esittää, että vuoden 2023 alusta Kuopion
seurakuntayhtymässä olisi joko kolme tai neljä seurakuntaa. Rakenneselvitysryhmä pitää
alueellista työotetta seurakuntatyön perustana. Riittävän vahvat itsenäiset seurakunnat
tai alueseurakunnat takaavat edellytykset yhteisöllisyyden rakentamiselle,
verkostoitumiselle ja jumalanpalvelusyhteisöjen toiminnalle. Myös johtamisen kannalta
alueellinen rakenne on selkeä. Moniammatillinen työote, verkostoituminen paikallisten
toimijoiden kanssa sekä seurakuntien omaleimaisuus mahdollistuvat. Alueilla toimivat
itsenäiset yksiköt turvaavat seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuudet sekä
päätöksenteossa että seurakunnan toiminnassa. Kolmen tai neljän seurakunnan mallissa
itsenäiset seurakunnat muodostaisivat seurakuntayhtymän, jossa hallinto, päätöksenteko
ja seurakuntien välinen yhteistyö toimisivat samoin kuin nykyisessä rakenteessa. Mikäli
Kuopio tulevaisuudessa laajenee kuntaliitosten myötä, yhtymämalli antaa yhden
seurakunnan malliin verrattuna enemmän joustavuutta seurakuntaliitoksiin.
Kolmen seurakunnan mallissa Tuomiokirkko, Männistö, Puijo ja Alavan yhdistyisivät
yhdeksi seurakunnaksi ja Kallavesi sekä Järvi-Kuopio jatkaisivat itsenäisinä. Tällöin
uudessa Tuomiokirkkoseurakunnassa olisi noin 45 000 jäsentä, Kallaveden
seurakunnassa noin 26 500 jäsentä ja Järvi-Kuopiossa noin 15 800 jäsentä.
Jäsenmäärät ovat vuoden 2020 lukuja.
Neljän seurakunnan mallissa Tuomiokirkko, Männistö ja Puijo yhdistyisivät yhdeksi noin
31 400 jäsenen seurakunnaksi. Alava (noin 13 500 jäsentä), Kallavesi (noin 26 500
jäsentä) sekä Järvi-Kuopio (noin 15 800 jäsentä) säilyisivät itsenäisinä.
Kolmen ja neljän seurakunnan malli edellyttää rakenneselvitystyöryhmän mukaan JärviKuopion ja Kallaveden maaseutualueiden oikeudenmukaista subventiota, kuitenkin siten,
että myös keskusta-alueen kehittäminen turvataan. Taloudellisten resurssien
jakamisessa on otettava huomioon paitsi seurakuntien jäsenmäärä, myös alueen
väkiluku ja maantieteellinen laajuus. Varsinainen rahanjakomalli ratkaistaan sitten, kun
mahdollinen rakennemuutos on tapahtunut.
Kuopion seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostoja on pyydetty ottamaan kantaa
rakenneselvitykseen 13.1.2021 kokouksessaan. Seurakuntaneuvostot voivat tehdä
esityksen itseään koskevasta rakennemuutoksesta.
Esitys

Annetaan seuraava lausunto: Järvi-Kuopion seurakunnan tahtotilana on säilyä yhtymän
rakennemuutoksessa itsenäisenä seurakuntana. Seurakuntaneuvosto toteaa, että JärviKuopion seurakunnan erityislaatuisuus ja vaikeahoitoisuus on otettava huomioon
seurakuntayhtymän rahanjaossa niin, että Järvi-Kuopion seurakunnalla säilyvät omat
toimintaedellytykset toteuttaa alueellaan seurakuntaelämää myös jatkossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

9§
VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN PASTORI ANTTI YLÖSELLE
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Pastori Antti Ylönen on lupautunut toimimaan Kaavin aluepapin Marjaana Mäkisen
viransijaisena Mäkisen virkavapaan aikana 1.1. – 31.1.2021.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli määrää pastori Antti Ylösen toimimaan Järvi-Kuopion seurakunnan II
seurakuntapastorin viransijaisena Marjaana Mäkisen virkavapaan aikana 1.1. –
31.1.2021.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

10 §
LAUSUNNON ANTAMINEN TUOMIOKAPITULILLE PASTORI MARJAANA MÄKISEN
OSITTAISESTA VIRKAVAPAASTA
Järvi-Kuopion seurakunnan II seurakuntapastori Marjaana Mäkinen on anonut Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulilta osittaista, 50%:sta virkavapaata ajalle 1.2.2021 –
31.1.2022.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulille puoltavan lausunnon pastori Marjaana Mäkisen osittaisesta, 50%:sta
virkavapaasta Järvi-Kuopion seurakunnan II seurakuntapastorin virasta ajalle 1.2.2021 –
31.1.2022.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

11 §
VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN PASTORI MILLA HUTTUSELLE
Pastori Milla Huttunen on lupautunut toimimaan Kaavin aluepapin Marjaana Mäkisen
50%:na viransijaisena Mäkisen 50%:n virkavapaan aikana 1.2.2021 – 31.1.2022.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää, että Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli määrää pastori Milla Huttusen toimimaan Järvi-Kuopion seurakunnan II
seurakuntapastorin Marjaana Mäkisen 50%:na viransijaisena Mäkisen 50%:n
virkavapaan aikana 1.2.2021 – 31.1.2022.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

12 §
UUDEN LAPSIASIANHENKILÖN NIMEÄMINEN
Seurakunnissa on valittu lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten
arvioinnin tekemisessä. Lapsiasiahenkilöitä on hyvä olla kaksi, toinen luottamushenkilö ja
toinen seurakunnan työntekijä, jolloin he voivat työparina hoitaa joitakin lapsivaikutusten
arviointiin liittyvistä tehtävistä.
Järvi-Kuopion seurakunnan lapsiasiainhenkilöitä ovat luottamushenkilöistä Sinikka
Kervinen ja seurakunnan työntekijöistä Marjaana Mäkinen. Marjaana Mäkisen siirryttyä
kasvatuksen papin tehtävistä diakoniapapin tehtäviin on tarkoituksenmukaista, että
hänen tilalleen valitaan lapsiasiainhenkilöksi kasvatuksen alalla työskentelevä työntekijä.
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Vastaava lastenohjaaja Mervi Rajahalme on ilmaissut kiinnostuksensa
lapsiasiainhenkilön tehtävään.
Esitys

Nimetään Järvi-Kuopion seurakunnan työntekijöistä vastaava lastenohjaaja Mervi
Rajahalme lapsiasiainhenkilöksi pastori Marjaana Mäkisen tilalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

13 §
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAA-AIKASUUNNITELMAT 1.2.2021 –
31.5.2021
KJ 6 luku 8 § mukaan seurakuntaneuvosto myöntää vuosiloman seurakunnan muun kuin
papin viran haltijalle ja kirkkoherra vuosiloman ja vapaa-ajan seurakunnan papin viran
haltijalle. Tuomiokapituli myöntää vuosiloman ja vapaa-ajan kirkkoherralle.
Järvi-Kuopion seurakunnan muiden työntekijöiden kuin papin viran haltijoiden vapaaaikasuunnitelma 1.2. – 31.5.2021 on LIITTEENÄ 5. Papiston vapaa-aikasuunnitelma 1.2.
– 31.5.2021 on LIITTEESSÄ 6.
Esitys

Vahvistetaan muiden seurakunnan työntekijöiden kuin papin viran haltijoiden vapaaaikasuunnitelma 1.2. – 31.5.2021 liitteen 5 mukaisesti. Merkitään samalla tiedoksi, että
kirkkoherra on myöntänyt seurakunnan papeille lomat ja vapaa-ajan helmi-toukokuulle
2021 liitteen 6 mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

14 §
JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA 1.2.-31.5.2021

Esitys

Päätös:

Käsitellään laadittu Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma ajalle 1.2. – 31.5.2021 (LIITE
7).
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä 7 olevan Jumalanpalvelus- ja
kolehtisuunnitelman ajalle 1.2. – 31.5.2021. Todetaan, että kirkkoherra ja
hallintokappalainen tekevät jumalanpalvelussuunnitelmaan tarvittavat muutokset tulevien
virkajärjestelyjen selvittyä.
Esitys hyväksyttiin muutoksella: Vehmersalmen pappi -toimittajaan hallintopappi tekee
muutoksen jumalanpalvelukseen 30.5.2021.

15 §
SEURAKUNTANEUVOSTON KEVÄÄN 2021 KOKOUSAIKATAULU
Järvi-Kuopion seurakunnan kevätkauden 2021 kokoukset pidetään klo 17.00 alkaen
seuraavasti:
13.1. Muuruveden seurakuntalolla
9.2. Tuusniemen seurakuntakodilla
16.3. Nilsiän seurakuntakodilla
20.4. Kaavin seurakuntatalolla
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18.5. Riistaveden seurakuntatalolla

1/2021

Esitys

Merkitään kokousaikataulu tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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16 §
MUUT ASIAT
-

Erika Suominen toi esille, että Eläkeliitto haluaisi olla mukana toukosiunauksissa alueilla.
Sovittiin, että Eläkeliiton edustajat voivat olla yhteydessä aluepappiin tarvittaessa. Monilla
alueilla näin on toimittukin.

17 §
ILMOITUSASIAT
1.
2.
3.
4.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 26.11.2020, 15/2020 pöytäkirjanote § 19.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 26.11.2020, 15/2020 pöytäkirjanote § 21.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 17.12.2020, 17/2020 pöytäkirjanote § 4.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 17.12.2020, 31/2020 pöytäkirjanote § 11.

Merkittiin tiedoksi.
18 §
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi tiedoksi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen (LIITE 8).
19 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Veisattiin iltavirsi 552.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.43

Juha Määttä
puheenjohtaja

Anita Hallikainen
sihteeri

Sinikka Kervinen
puheenjohtaja § 6 ajan
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Muuruvedellä 13.1.2021
Valitut pöytäkirjantarkastajat:

Matti Miettinen
pöytäkirjantarkastaja

Unto Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja

