KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

2/2020
2/2020

Aika

Ti 29.9.2020 klo 18.00 – 18.28

Paikka

Alavan kirkko, Keihäskatu 5 B, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

puheenjohtaja
valtuutetut 39

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi
kokouksen. Kirkkoherra Hannu Koskelainen piti alkuhartauden.
Veisattiin virsi 484.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta.
Ilmoitus yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu 16.9.2020
aluekeskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa
16.9.2020.
Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 40 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista oli ilmoittanut olevansa tilapäisesti estyneitä saapumasta kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto
hyväksyi esteet.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Iris Asikainen ja Antti Tapaninaho.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iris Asikainen ja Maija Taskinen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 1.10 – 28.10.2020 hallintopalveluissa hallintopalveluiden
aukioloaikana.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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ERON MYÖNTÄMINEN ERKKI KUKKOSELLE YHTEISEN
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ
Erkki Kukkonen, joka on Puijon seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, on muuttanut pois Kuopiosta 5.7.2020.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 mom. perusteella hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.
Erkki Kukkonen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kokoomuslaisten
ehdokkaiden ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on
Tuula Merjola-Partanen.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 7.9.2020/§ 121.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
1. että Erkki Kukkoselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Puijon
seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen, Tuula Merjola-Partanen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti,
1. että Erkki Kukkoselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Puijon
seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen,
Tuula Merjola-Partanen.

34
ERON MYÖNTÄMINEN KIRSI-MARJA SUORANNALLE YHTEISEN
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ
Kirsi-Marja Suoranta, joka on Järvi-Kuopion seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, pyytää kirjeessään 10.8.2020 eroa kaikista
luottamustoimista.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.
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Kirsi-Marja Suoranta on tullut yhteiseen kirkkovaltuustoon kolmannen
varajäsenen paikalta, Kirkko keskellä kylää -ehdokaslistalta. Ehdokaslistan neljäs varajäsen on Kaija Julkunen.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 7.9.2020/§ 122.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
1. että Kirsi-Marja Suorannalle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä neljäs varajäsen,
Kaija Julkunen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti,
1. että Kirsi-Marja Suorannalle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä neljäs varajäsen,
Kaija Julkunen.
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JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Kirsi Leinolle
eron Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virasta 1.12.2020 lukien.
Lähivuosien säästövelvoitteiden ja –suunnitelman mukaan seurakuntaan on tarkoitus jäädä kahdeksan papin virkaa. Tämä merkitsee II kappalaisen viran lakkauttamista. Seurakuntayhtymässä kirkkolain 11 luvun
2 § mukaan seurakuntayhtymä päättää seurakuntien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt viran
lakkauttamista kokouksessaan 18.8.2020/§ 97. Seurakuntaneuvosto
pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan
1.12.2020 lukien. Seurakuntaneuvosto pyytää, että samalla todettaisiin,
että Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen viran nimike vaihdettaisiin II kappalaisen viraksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 7.9.2020/§ 123.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
1. että Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan
1.12.2020 lukien ja
2. että Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen viran nimike vaihdetaan II kappalaisen viraksi.
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Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti,
1. että Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan
1.12.2020 lukien ja
2. että Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen viran nimike vaihdetaan II kappalaisen viraksi.
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KUOPION EV. LUT SEURAKUNTAYHTYMÄN JA YHTYMÄÄN KUULUVIEN SEURAKUNTIEN
TESTAMENTTIRAHASTOJEN PÄÄOMAT 31.12.2019 SEKÄ RAHASTOJEN TUOTOT JA KULUT VUONNA 2019
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.2.2020, että seurakuntien hallinnoimien testamentti- ja lahjoitusrahastojen tilinpäätöksiä ja
toimintakertomuksia ei enää tuoda yhteiseen kirkkoneuvostoon eikä yhteiseen kirkkovaltuustoon, koska seurakuntaneuvostot käsittelevät ja
hyväksyvät tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle tuodaan vuosittain yhteenveto
testamenttirahastojen varallisuudesta ja varojen käytöstä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 7.9.2020/§ 126.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
- että raportti Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän sekä yhtymään kuuluvien seurakuntien hallinnoimien testamenttirahastojen pääomista vuoden 2019 lopussa sekä rahastojen tuotoista ja kuluista vuonna 2019
merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti,
- että raportti Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän sekä yhtymään kuuluvien seurakuntien hallinnoimien testamenttirahastojen pääomista vuoden 2019 lopussa sekä rahastojen tuotoista ja kuluista vuonna 2019
merkitään tiedoksi.

Liite1: Kuopion ev. lut seurakuntayhtymän ja yhtymään kuuluvien seurakuntien testamenttirahastojen pääomat 31.12.2019 sekä rahastojen tuotot ja kulut vuonna 2019
37
KUOPION EV. LUT SEURAKUNTAYHTYMÄN TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA
2019
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on testamenttirahastoja, ja niiden
varojen käytöstä sekä toiminnasta tulee kunkin rahaston sääntöjen mukaan antaa vuosittain kertomus yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Elsa Antikaisen, Eevi Pirisen sekä Liisa ja Sulo Räsäsen rahastojen varojen käytöstä päättää seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.
Aulis Happosen rahaston varojen käytöstä päättää kirkkoneuvoston nimeämä kolmijäseninen hoitokunta. Vuonna 2019 hoitokunnan jäseninä
ovat olleet hallintojohtaja Riitta Hautaniemi, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen.
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Rahastojen varojen sijoittamisesta päättää testamenttirahastojen hoitokunta. Testamenttirahastojen varat on sijoitettu pörssiosakkeisiin, sijoitusrahastoihin sekä asunto-osakkeisiin.
Myös seurakunnilla on testamenttirahastoja, ja seurakunnat käsittelevät
niiden toimintakertomukset ja varojen käytön. Kaikkien, sekä yhtymän,
että seurakuntien, testamenttirahastojen varojen käytöstä sekä varallisuudesta annetaan yhteenvetoselvitys yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Liitteessä 2 on selvitys Elsa Antikaisen, Aulis Happosen, Eevi Pirisen
sekä Liisa ja Sulo Räsäsen testamenttivarojen käytöstä. Liitteistä 3 - 6
ilmenee kunkin rahaston varallisuus 31.12.2019.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 7.9.2020/§ 127.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
- että selvitys Elsa Antikaisen, Aulis Happosen, Eevi Pirisen sekä Liisa
ja Sulo Räsäsen testamenttirahastojen varojen käytöstä sekä varallisuudesta merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti,
- että selvitys Elsa Antikaisen, Aulis Happosen, Eevi Pirisen sekä Liisa
ja Sulo Räsäsen testamenttirahastojen varojen käytöstä sekä varallisuudesta merkitään tiedoksi.

Liite 2: selvitys testamenttivarojen käytöstä vuonna 2019
Liite 3: Elsa Antikaisen rahaston varallisuus ja varojen käyttö vuonna 2019
Liite 4: Aulis Happosen rahaston varallisuus ja varojen käyttö vuonna 2019
Liite 5 Eevi Pirisen rahaston varallisuus ja varojen käyttö vuonna 2019
Liite 6: Liisa ja Sulo Räsäsen rahaston varallisuus ja varojen käyttö vuonna 2019
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TIEDOTTAJAN OSA-AIKAISEN (52 %) VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.9.2020/§ 128 myöntänyt
Ulla Remekselle eron osa-aikaisesta (52 %) tiedottajan virasta
1.10.2020 lukien.
Viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa tiedottajan työsuhteeksi ja lakkauttaa tiedottajan virka.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 7.9.2020/§ 129.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
- että tiedottajan osa-aikainen (52 %) virka lakkautetaan 1.10.2020 lukien.
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Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti,
- että tiedottajan osa-aikainen (52 %) virka lakkautetaan 1.10.2020 lukien.

39
VALTUUSTOALOITTEEN POHJALTA PERUSTETUN SEURAKUNTAYHTYMÄN RAKENNETTA SELVITTÄNEEN RYHMÄN TULOSTEN RAPORTOINTI
Yhteiselle kirkkovaltuustolle jätettiin 1.10.2019 aloite selvitystyöryhmän
perustamisesta. Aloitteen olivat allekirjoittaneet yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet Jouni Palmu, Jaana Turunen ja 18 muuta valtuutettua.
Aloitteessa esitettiin, että seurakuntayhtymään perustetaan työryhmä,
joka
1. aloittaa kaikkien seurakuntien yhteisen ja avoimen keskustelun yhtymän seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa
taloustilanteessa osana seurakuntayhtymän strategiaa,
2. selvittää edellisen kohdan vaikutuksia kiinteistökantaan, henkilöstöön
ja talouteen sekä
3. esittää viimeistään syyskuussa 2020 alustavia työryhmän tuloksia
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Aloitteen pohjalta perustettiin kaksi työryhmää, rakenneselvitystyöryhmä
ja ohjausryhmä. Työryhmien tekemään selvitykseen on kuulunut:
a) Tampereen seurakuntayhtymän ja Jyväskylän seurakunnan hallinnolliseen rakenteeseen tutustuminen. Rakenneselvitystyöryhmän vierailu Tampereella ja Jyväskylässä 6 - 7.1.2020.
b) 9 selvitystyöryhmän kokousta
c) 4 ohjausryhmän kokousta
d) 1 ohjausryhmän kokous, jossa oli läsnä osa ohjausryhmästä
e) Rakenneselvitystyöryhmän ja ohjausryhmän yhteinen seminaaripäivä. Ohjaajana konsultti Ari Hukari.
Rakenneselvityksen rinnalla seurakuntayhtymässä on ollut käynnissä
sekä kaupunkialueen että maaseutualueen kiinteistöstrategia.
Valtuustoaloitteen pohjalta tehdyn selvitystyön tulokset esitellään valtuustoseminaarissa 29.9.2020. Valtuustoseminaarin jälkeen asia siirtyy
seurakuntaneuvostojen käsittelyyn.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 28.9.2020/§
147.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi, että valtuustoaloitteen pohjalta tehty Kuopion seurakuntayhtymän
rakennetta koskeva selvitys on saatu valmiiksi ja että tulokset esitellään
29.9.2020 yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen pidettävässä
seminaarissa.
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto katsoo yhteisen kirkkoneuvoston valtuustoaloitetta koskevan päätöksen tietoonsa saatetuksi.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkovaltuusto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

41
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto:

Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, joka on tämän pöytäkirjan
liitteenä

Liite 7: valitusosoitus
42
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo
18.28.

Erika Suominen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 29.9.2020

Iris Asikainen

Maija Taskinen

