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Aika

Keskiviikko, 29. marraskuuta 2017 klo 17.30 – 20.00

Paikka

Haapaniemen hiippakuntakartano, Haapaniementie 50, Kuortane

Jäsenet

Kalliovalkama Elina
Kuntsi Marjanne
Kuntsi Tuulia
Lehtimäki Suvi
Majuri Tapio
Koskinen Simo
Nissinen Eino
Palola Heikki
Puhalainen Erkki
Ranto Ahti
Sariola Pirjo, kohdassa 6 varajäsenenä toimi Eerola Matti
Sippola Eija
Piitulainen Maija
Tuunanen Inkeri

Hautala Petri, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn
Keinänen Tiina, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn
Lehtineva Arto, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn
Siekkinen Maria, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn
Veikkola Marketta, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn
Läsnäolo-oikeutetut:

Piispa Simo Peura, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn
Tuomiorovasti Matti Salomäki, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn
pappisasessori Elina Tourunen, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn
pappisasessori Eero Holma, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn
lakimiesasessori Tuomas Hemminki, ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn

Hiippakuntasihteerit

Jaakko Antila, Johanna Korkeaniemi, Jukka Helin, Marja Saukkonen
Eivät osallistuneet kohdan 6 käsittelyyn.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Pirjo Sariola
puheenjohtaja

Erkki Puhalainen
puheenjohtaja kohdassa 6

Pöytäkirja on tarkastettu 29.11.2017

Tapio Majuri

Tuomas Hemminki
sihteeri
29.11.2017

Eino Nissinen

_______________________________________________________________________
Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lapuan tuomiokapitulissa ________________-________________
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1 § Avaus
Alkuhartauden piti hiippakuntapastori Jaakko Antila.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45.
Päätös

Todettiin kokous avatuksi.

2 § Nimenhuuto
Päätös

Todettiin, että paikalla on 19 jäsentä pöytäkirjan mukaisesti.

3 § Kokouskutsu ja asiakirjat
Tuomiokapituli on kutsunut hiippakuntavaltuuston koolle sähköpostitse
26.10.2017. Lisäksi kokouksen esityslista on lähetetty 17.11.2017. Työjärjestyksen 2 § on mainittu hiippakuntavaltuuston jäsenen ja seurakunnan aloiteoikeudesta. Aloitteet on jätettävä viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta.
KL 7:4 §:n ja KL 17 a:3 §:n mukaan hiippakuntavaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat
Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjantarkastajat on
yleensä valittu aakkosjärjestestyksessä läsnä olevista jäsenistä.
Viime kokouksessa pöytäkirjantarkastajina toimivat Arto Lehtineva ja Tuulikki
Kouhi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Majuri ja Eino Nissinen.
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5 § Käsittelyjärjestys
Kokouksen käsittelyjärjestykseksi hyväksytään tämä esityslista.
Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

6 § Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta
Kirkon työmarkkinalaitoksen nykyisen valtuuskunnan toimikausi päättyy
31.12.2017. Hiippakuntavaltuuston tulee kirkkojärjestyksen 22 luvun 13 §:n mukaan asettaa ehdolle neljä henkilöä valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia
varten. Ehdolle on asetettava sekä miehiä että naisia.
Kirkkojärjestyksen 22 luvun 13 §:n mukaan täysistunto valitsee kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan jokaisesta hiippakunnasta yhden jäsenen ja varajäsenen hiippakuntavaltuuston tekemän ehdollepanon perusteella. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan tehtävistä on säädetty kirkkolain 22 luvun 14 §:ssä ja
määrätty valtuuskunnan johtosäännöllä.
Kirkkojärjestyksen mukaan valtuuskuntaan voidaan valita henkilö,
- joka tuntee palvelussuhteen ehtoja ja edustaa työnantajatahoa ja
- jolla on kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukainen vaalikelpoisuus seurakunnan luottamustoimeen ja
- joka on antanut suostumuksensa tehtävään.
Vaalikelpoinen valtuuskuntaan ei ole evankelisluterilaista kirkkoa koskevan virkaja työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöön tai sen jäsenjärjestöön luottamushenkilö- tai pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö ja tämän puoliso.
Kirkkojärjestyksen 22 luvun 14 §:n mukaan käsiteltäessä hiippakuntavaltuustossa
ja kirkkohallituksessa kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten ehdollepanoa ja vaalia käsittelyyn ja päätöksentekoon ottavat osaa vain
ne jäsenet, joiden palvelussuhteen ehtoja ei koske kirkon virkaehtosopimus eikä
kirkon työehtosopimus.
Tuomiokapitulin esitys
Hiippakuntavaltuusto päättää hiippakunnan ehdokkaista kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan.
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Hiippakuntavaltuuston käsittely
Pykälän käsittelyyn eivät osallistuneet ne henkilöt, joiden palvelussuhteen ehtoja
koskee kirkon virkaehtosopimus eikä kirkon työehtosopimus. Puheenjohtajana
toimi varapuheenjohtaja Erkki Puhalainen ja sihteeriksi valittiin Tuulia Kuntsi.
Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan hiippakunnan ehdokkaiksi esitettiin
Elina Kalliovalkamaa, Heikki Palolaa, Eino Nissistä ja Tuulia Kuntsia.
Päätös

Hiippakuntavaltuusto nimesi yksimielisesti Lapuan hiippakunnan ehdokkaiksi Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan Elina Kalliovalkaman, Heikki Palolan,
Eino Nissisen ja Tuulia Kuntsin.

7 § Hiippakuntavaltuuston lausunto kirkkohallitukselle
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 18.10.2017 nimennyt hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan ehdotuksesta valmistelutyöryhmän valmistelemaan hiippakuntavaltuuston lausuntoa kirkkohallitukselle koskien Lapuan tuomiokapitulin toimintamallia.
Valmistelutyöryhmään ovat kuuluneet hiippakuntavaltuuston valitsema tuomiokapitulin maallikkoedustaja Eino Nissinen, tuomiorovasti Matti Salomäki, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Pirjo Sariola ja lakimiesasessori Tuomas Hemminki.
Lausunnon taustalla on kirkkohallituksen käymät neuvottelut, joiden tuloksena
Kirkkohallitus on vuokraamassa Lapualta toimitilan, jossa on istuntosali, työnohjaustilat ja työpiste piispan/hiippakuntasihteerien käyttöön ja keittiötilat kahvittelua/vastaanottoa varten. Jatkossa hiippakunnan toimitiloja tulee olemaan Lapualla,
Seinäjoella ja Jyväskylässä.
LAUSUNTO
Lapuan tuomiokapitulin ja hiippakunnan sijaintiasiaa on käsitelty vuosina 20122013. Kirkkohallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Lapuan hiippakunta pysyy edelleen Lapuan hiippakuntana ja Lapuan hiippakunnan tuomiokirkkona on
nyt ja jatkossa Lapuan tuomiokirkko.
Hiippakuntavaltuuston antoi ponnen vuoden 2018 toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä, että tuomiokapitulin toimitila-asia tulee ratkaista vuoden 2018 aikana. Myös Kirkkohallituksen valmistelussa hiippakuntavaltuustoa halutaan
kuulla.
Tällä hetkellä tuomiokapitulilla ei ole toimipaikkaa Lapualla, sillä alkuperäiset toimitilat ovat olleet tyhjillään elokuusta 2014, eivätkä ne ole käyttökelpoisia ilman
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mittavaa saneerausta. Kirkkohallitus on todennut, että se ei ole valmis investoimaan vanhojen Lapualla sijaitsevien 700 m2 toimitilojen saneeraukseen.
Nykyisessä tilanteessa hiippakunnassa on koettu puutteena, että tuomiokapitulilla
ei ole kiinteää toimipistettä Lapualla. Nykyinen ratkaisu on tehty väliaikaiseksi
väistötilaksi.
Nyt tuomiokapitulin läntisessä toimipisteessä Seinäjoella sijaitsee 10 henkilön työpiste, jossa työntekijöitä tullee jatkossa olemaan vain yhdeksän. Heistä vain kolme
työntekijää on vakituisesti paikalla. Suurin osa henkilöstöstä on osan työajasta
muualla kuin kiinteässä toimipisteessä. Lisäksi on nähtävissä, että henkilöstömäärä
ei tule kasvamaan tulevaisuudessa. Samassa kiinteistössä toimii myös Kirkkohallituksen IT-tuki, joka vastaa keskusrahaston alaisten toimijoiden IT-tuesta.
Historiallisesti on pidetty olennaisena, että tuomiokapitulin toiminnot sijaitsevat
tuomiokirkkoseurakunnan kanssa samassa kaupungissa. Lapuan tuomiokapitulilla
on kuitenkin muista tuomiokapituleista poiketen perustellusti toisenlainen käytäntö, jossa tuomiokapitulilla on ollut toimipiste myös Keski-Suomessa. Lisäksi
tuomikapitulin toiminnassa iso rooli on Kuortaneella sijaitsevalla, säätiön omistamalla, hiippakuntakartanolla.
Tuomiokapituli ja Kirkkohallitus ovat pyrkineet löytämään ratkaisun, jossa tuomiokapitulin toiminnot saataisiin järjesteltyä siten, että ne tukevat tuomiokapitulin toimintaa ja tuomiokapitulin kollegio voi jatkossakin kokoontua Lapualla istuntoon. Tuomiokapitulilla olisi jatkossa kiinteät toimipaikat Lapualla, Seinäjoella ja
Jyväskylässä.
Hiippakunnan tuomiokapitulin käytännön työn kannalta on tärkeää ratkaista toimitilakysymykset siten, että ne palvelevat tuomiokapitulin toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja tukevat hiippakunnan identiteetin säilyttämistä nimenomaan Lapuan hiippakuntana.
Tuomiokapitulin toiminta tapahtuu pääsääntöisesti kentällä. Piispa, hiippakuntadekaani, lakimiesasessori ja hiippakuntasihteerit ovat suuren osan työajasta muualla kuin kiinteissä toimipisteissä.
Nyt valmistellussa mallissa tuomiokapitulin istuntosali palaisi takaisin Lapualle.
Lapualle tulisi myös työnohjaustila, jolloin tuomiokapitulin mahdollisuudet tarjota
työnohjausta seurakuntien työntekijöille rauhallisessa ja tarkoituksenmukaisessa
tilassa paranevat. Lisäksi Lapualle tulisi jatkossa sijoittumaan työskentelytila piispan ja työntekijöiden käyttöön.

Lapuan hiippakunta
HIIPPAKUNTAVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA
29.11.2017

Sivu 6

HIIPPAKUNTAVALTUUSTON LAUSUNTO
Hiippakuntavaltuusto pitää tärkeänä, että hiippakunnan identiteetti Lapuan hiippakuntana säilyy ja pitkään jatkunut epävarmuus tuomiokapitulin toimitila-asiassa
saadaan päätökseen. Tuomiokapitulin ja sen työntekijöiden kannalta on olennaista, että työntekemisen edellytykset tukevat työntekoa työvälineiden ja työtilojen osalta. Nyt esitettävä ratkaisu tukee hiippakuntavaltuuston näkemyksen mukaan näitä tavoitteita.
Esitys

Hiippakuntavaltuusto antaa edellä esitetyn lausunnon kirkkohallitukselle.

Hiippakuntavaltuuston käsittely
Asiasta käytiin keskustelu, jossa käytettiin 27 puheenvuoroa. Käsittelyn aikana
Marianne Kuntsi teki esityksen asian jättämisestä pöydälle esitystä kannat Ahti
Ranto. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Ne jotka äänestävät JAA, kannattavat asian jatkamista, ja jos EI voittaa, niin asia jätetään pöydälle. Äänestyksessä annettiin 19 ääntä, 10 JAA-ääntä (Kalliovalkama, Kuntsi T, Lehtimäki, Koskinen,
Nissinen, Puhalainen, Sariola, Tuunanen, Hautala, Keinänen) ja 9 EI-ääntä (Kuntsi
M, Majuri, Palola, Ranto, Sippola, Piitulainen, Lehtineva, Siekkinen, Veikkola).
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.
Marianne Kuntsi jätti asiassa eriävän mielipiteen.

8 § Muut asiat
Päätös

Kuultiin ennakkotietoa Arkkipiispan vaalista
Kuultiin Hiippakuntasäätiön kuulumiset
Merkittiin tiedoksi hiippakuntavaltuustolle osoitettu aloite, liite 1
Hiippakunnan kirkolliskokousedustajat toivat terveiset kirkolliskokouksesta
Hiippakuntavaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.

9 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00
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