KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2022

SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS

AIKA

Torstai 27.1.2022 klo 17.30 - 19.10.

PAIKKA

Seurakuntasali, Snellmaninkatu 8, Kuopio, sekä TEAMS-yhteys

PAIKALLA

Hartikainen Mika
Hirvonen Pertti
Honkaselkä Timo , kirkkoherra , puheenjohtaja
Huovinen Esko , varapuheenjohtaja
Hyvönen Zanna
Hänninen Helena
Leskinen Arto , pappien ja kanttorien edustaja
Levä Terho , katedraalin isännöitsijä
Liukkonen Mauri
Petsalo-Kauppinen Anita (TEAMS-yhteys)

LÄSNÄOLO-OIKEUDELLA
PAIKALLA

Himberg Titta

POISSA

Ryda Gennadi

SIHTEERI

Juha Sissonen

Timo Honkaselkä
puheenjohtaja

Esko Huovinen
puheenjohtaja §9,§13

Mauri Liukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Juha Sissonen
sihteeri

Anita Petsalo-Kauppinen
pöytäkirjantarkastaja

Seurakunnanneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla
Kuopiossa 3.2.2022 – 17.2.2022 välisen ajan.

Timo Honkaselkä
seurakunnanneuvoston puheenjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Liukkonen ja Anita Petsalo-Kauppinen,
jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys, lisäyksellä §14 Muihin asioihin
a) Järjestöjen kolehtikirje 2022
b) Työsopimus-asiaa
c) Sähköisestä oppimateriaalista
d) Lehti-ilmoitttelusta

5§

NEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2022
Varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 93§

Päätös:

Neuvoston varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin yksimielisesti Esko Huovinen.

6§

PAPPIEN JA KANTTORIEN VAPAAPÄIVIEN VUOSISUUNNITELMA
Työehtosopimuksen (§ 6) mukaan pappien ja kanttorien vapaapäivien sijoittelusta laaditaan
vuosisuunnitelma, joka toimitetaan seurakunnanneuvoston käsittelymerkinnöin ao. hiippakunnan piispalle. Hiippakuntakanslia ylläpitää ajantasaista rekisteriä pappien ja kanttorien
sijaisista sekä osoittaa sopivan henkilön papin tai kanttorin sijaiseksi tämän vapaapäivänä.
Kaikkien pappien vapaapäivät ovat pääsääntöisesti maanantai-tiistai. Päivystysvelvollisuus
maanantaina ja tiistaina on hoidettu niin, että jokainen seurakunnan neljästä työsuhteisesta
papista on vuorollaan päivystysvuorossa. Lisäksi monikulttuurinne pappi osallistuu päivystykseen.

Khran esitys: Esitetään laadittu vuosisuunnitelma hiippakunnan piispalle.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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ISÄNNÖITSIJÖIDEN VUOSIPALKKIOT V. 2022
Vuonna 2021 isännöitsijöiden vuosipalkkiot ovat olleet:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali
Siilinjärven kirkko
Juankosken kirkko
Nilsiän kirkko
Tuusniemen kirkko
Muuruveden tsasouna
Luikonlahden tsasouna
Toivalan tsasouna
Vehmersalmen tsasouna
Pielaveden kirkko
Keiteleen kirkko
Maaningan kirkko
Käärmelahden tsasouna
Haatalan tsasouna
Syvänniemen tsasouna
Iisalmen kirkko
Kiuruveden kirkko
Lapinlahden kirkko
Nivalan kirkko
Sukevan tsasouna
Sonkajärven tsasouna
Alapitkän tsasouna
Salahmin tsasouna
Pyhäsalmen tsasouna
Haapaveden tsasouna
Rautalammin kirkko
Suonenjoen kirkko
Vesannon tsasouna
Tervon tsasouna

550,00 €
400,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
220,00 €
220,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
220,00 €
220,00 €
350,00 €
400,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
220,00 €
350,00 €
350,00 €
220,00 €
350,00 €
220,00 €
400,00 €
400,00 €
220,00 €
220,00 €

Khran esitys: Pidetään palkkiot vuonna 2022 samana kuin vuonna 2021.
Terho Levä ja Helena Hänninen totesivat itsensä esteelliseksi eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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SUUREN PAASTON KOLEHTIEN KERÄÄMINEN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN HYVÄKSI

Khran esitys: Kerätään aikaisempien vuosien tapaan suuren paaston kolehdit seurakunnan diakonityön
hyväksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

9§

TYÖNTEKIJÖIDEN TYKY-KUNTOSETELIT
Seurakunnan työntekijöilla on ollut mahdollisuus saada 20 kpl Tyky-kuntoseteleitä (100 euroa/vuosi), jotka oikeuttavat liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen.

Khran esitys: Jatketaan entistä käytäntöä vuonna 2022.
Kirkkoherra Timo Honkaselkä ja Arto Leskinen totesivat itsensä esteelliseksi eivätkä osallistuneet asian
käsittelyyn ja varapuheenjohtaja Esko Huovinen toimi pykälässä puheenjohtajana.
Päätös:

Esityksen mukaan.

10 §

LEASING AUTOJEN HANKKIMINEN
Neuvoston kokous 21.12.2021:
11§

LEASING AUTOJEN HANKKIMINEN

Leasing-autoista on pyydetty tarjousta Delta-autolta, Kuopion Autokaupalta, Veljekset Laakkoselta ja K-Caarasta. Tarjouksia on saatu kolme. (LIITE 4, ei julkisia). Neuvosto on asettanut
kokouksessaan 30.9.2021 työryhmän: Timo Honkaselkä Esko Huovinen, Helena Hänninen ja
Martti Kähkönen valmistelemaan asiaa.
Esitys: Leasing-autoista paras vaihtoehto on Veljekset Laakkosen tarjous Skoda Kamiq autosta. Perusteluna edullinen hinta ja myönteiset kokemukset Iisalmesta, vastaavasta autosta. Kuopiossa tarve on kaksi autoa. Työntekijöitä kuullaan asiassa tammikuussa.
Päätös: Esityksen mukaan valitaan Veljekset Laakkosen tarjous kahdesta Skoda Kamiq
autosta. Pidetään työntekijöiden kuulemistilaisuus tammikuun aikana.
Työntekijöiden kuuleminen on 27.1.2022 klo 16.00
Päätös:

Valitaan Veljekset Laakkosen tarjous kahdesta Skoda Kamiq autosta.
Iisalmen autoa varten asennetaan ajastimellinen lämmitystolppa kirkon pihaan.
Autojen käytössä noudatetaan laadittua ohjeistusta jota tarvittaessa päivitetään.
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PAPIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Hiippakunnan piispa on laittanut haettavaksi Kuopion seurakunnan papin toimen. Hakijan
tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset
kelpoisuusehdot. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Iisalmi ja vastuualueeseen kuuluu
toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö.
Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä
sekä osoittaa sitoutuneisuuttaan. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja
pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Venäjän kielen taito ja kyky toimittaa jumalanpalveluksia kirkkoslaaviksi katsotaan hakijalle eduksi.
Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä on
otettava vastaan 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus on toimitettava Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispalle 14.1.2022 klo 16.00 mennessä.
Hiippakunnan piispa on asettanut ehdolle 18.1.2022 toimen ainoan hakijan pastori Jelisei
Rotkon, joka täyttää kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot (Liite 1). Seurakunnanvaltuusto kokoontuu päättämään asiasta 29.1.2022.

Päätös:

Valtuusto tekee päätöksen.

12 §

MONIKULTTUURISEN PAPIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Hiippakunnan piispa on laittanut haettavaksi Kuopion, Saimaan ja Jyväskylän seurakuntien
yhteisen monikulttuurisen papin toimen. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV ja on Kuopion,
Saimaan ja Jyväskylän seurakuntien yhteinen ja määräaikainen projekti (vuodet 2022-2023).
Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen
132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Kuopio ja toissijaiset
toimipaikat Jyväskylä ja Varkaus. Työhön kuuluu toiminta-alueen monikulttuurinen jumalanpalveluselämä, toimitukset, sielunhoito ja hengellinen opetus sekä tiedottamiseen osallistuminen. Toimen hoitaminen edellyttää suomen ja venäjän kielen taitoa. Englannin kielen taito
katsotaan eduksi.
Tehtävä on otettava vastaan 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ortodoksisen kirkon palveluksessa olevan papin yleiset
velvollisuudet on määritelty laissa (109 §) ja Kuopion, Jyväskylän ja Saimaan seurakunnat
laativat yhdessä monikulttuurisen papin toimenkuvan ja projektisuunnitelman.
Hakemukset, joista käy ilmi hakijan koulutus ja aikaisempi työkokemus tulee osoittaa Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispalle 14.1.2022 klo 16.00 mennessä.
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Hiippakunnan piispa on asettanut ehdolle 18.1.2022 toimen ainoan hakijan rovasti Pavel Pugovkinin. Rovasti Pugovkin ei täytä kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaisia muodollisia kelpoisuusehtoja. Hän on kuitenkin tehtävään sopiva ja koska kyseessä on määräaikainen työsuhde, hiippakunnan piispa asettaa hänet ehdolle tehtävään (Liite 2). Seurakunnanvaltuusto
kokoontuu päättämään asiasta 29.1.2022.
Päätös:

Neuvosto pitää tärkeänä monikulttuurista työtä sekä englannin kielen taitoa ja
kelpoisuusehtojen täyttämistä. Valtuusto tekee päätöksen.

13 §

TYÖVAPAAT
- Papiston ja kanttorien vuosilomat
Eija Honkaselkä 7.-11.3.2022
Timo Honkaselkä 7.-16.3.2022
- Työntekijöiden vuosilomat
Juha Sissonen , 7. -11.3.2022

Kirkkoherra Timo Honkaselkä totesi itsensä esteelliseksi eikä hän osallistunut asian käsittelyyn ja varapuheenjohtaja Esko Huovinen toimi pykälässä puheenjohtajana.
Lisättiin käsiteltäväksi loma-anomus: Svetlana Laamanen 19.4. - 25.4.2022
Päätös:

Hyväksyttiin työvapaat ja lähetetään Eija ja Timo Honkaselän anomukset hiippakunnan
piispan vahvistettavaksi.

14 §

MUUT ASIAT
a) Järjestöjen kolehtikirje 2022
Kirkon järjestöt (Filantropia, ONL,PSHV) ovat 24.1.2022 päivätyssä kirjeessään pyytäneet kantamaan seurakunnan kolehdit heidän ehdottaminaan tai muina sopivaksi katsomina päivinä
järjestöjen hyväksi.

Päätös:

Anomus hylätään. Perusteluna se, että seurakunnan keskusrahastomaksun kautta tuetaan
ko. järjestöjä. Seurakunnan eri toimikunnat järjestävät tapahtumia, joiden kautta järjestöjä tuetaan.
b) Työsopimus-asiaa

Päätös:

Keskusteltiin työsopimuksista.
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c) Sähköisestä oppimateriaalista
Päätös:

Toivottiin lisää sähköistä oppimateriaalia eritoten lukiolaisille.

d) Lehti-ilmoitttelusta
Päätös:

Valmistellaan helmikuun neuvostoon selvitys lehti-ilmoittelun periaatteista.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta
(Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, kirkollishallitus@ort.fi) kirjallisella oikaisuvaatimuksella.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan
seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos
oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimukseen valtakirja.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan
kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai
sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty
oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai
ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle.
Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi
merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.
Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kirkollishallituksen aukioloaika on
maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 8 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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