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Aika

Maanantai 30.3.2020 klo 16.30 – 18.00

Paikka

Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
läsnä

Risto Helle
Kari Ikonen
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Timo Knuuttila
Eero Koivisto
Eija Komulainen
Marita Mankinen
Pekka Niiranen
Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
Räsäsen varajäsen
jäsen
jäsen
Koiviston varajäsen
jäsen
Helteen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

poissa
poissa
läsnä
poissa
poissa
poissa
poissa
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä

1

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Leena Kumpusalo
Simo Korkalainen
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
vs. kirkkoherra
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

Raimo Hakkarainen
Riitta Immonen
Sari Kärhä,
Pekka Laukkarinen
Seppo Marjanen
Juha Moilanen
Petri Rautio
Irene Venejärvi

johtaja oppilaitospastori

etäyhteys, § 46

Erika Suominen

Kokouksen avaus

läsnä
poissa
etäyhteys
etäyhteys
läsnä
etäyhteys
etäyhteys
läsnä
poissa

varhaiskasvatuksen ohjaaja etäyhteys, § 46
johtava sairaalasielunhoitaja etäyhteys, § 46

tietohallintopäällikkö
diakoniajohtaja
puistopäällikkö
kiinteistöpäällikkö

etäyhteys, § 46
etäyhteys, § 46
etäyhteys, §§ 46, 47
etäyhteys, § 46
neuvottelukeskuksen johtaja etäyhteys, § 46

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 600.
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43
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 25.3.2020.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

44
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero
Wetzell ja Sakari Kainulainen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Mankinen ja Sakari Kainulainen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan
välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 1.4 – 14.4.2020
hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

45
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi § 66, pääsiäiskortin kustannusten kattaminen.

46
VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot
on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja
hallintojohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjat ovat esityslistan liitteenä 1.
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Vuoden 2019 toimintatuotot olivat 4.983.418 euroa, mikä on 2,0 % ja
101.315 euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Eniten vähenivät korvaukset, 357.743 euroa. Pääosin vähennys johtuu siitä, että Itä-Suomen ITkeskus muutti lisenssien laskutuskäytäntöjään niin, että lisenssimaksut
laskutetaan suoraan jäsenseurakunnilta. Muita toimintatuottoja kasvattaa
Särkiniemen seurakuntatalon myynnistä saatu 552.859,78 euron myyntivoitto.
Toimintakulut olivat vuonna 2019 22.270.459 euroa, kun ne vuonna 2018
olivat 23.887.151 euroa. Toimintakulut pienenivät vuodesta 2018
1.616.692 euroa. Vuonna 2018 toimintakuluja kasvatti 1.300.000 euron
suuruinen sopimuksen päättämiskorvaus, joka maksettiin NNKY:lle. Ilman tätä poikkeuserää toimintakulujen lasku oli 316,692 euroa. Henkilöstökulut olivat 13.016.854,75 euroa. Luvussa on laskua 6.682 euroa, eli
henkilöstökulut pysyivät käytännössä ennallaan. Vuokrakulut laskivat
365.205,19 euroa, 806.341,987 euroon, koska luvusta jäivät pois ItäSuomen IT-keskuksen lisenssimaksut, jotka laskutettiin suoraan seurakunnilta.
Verotulot ja valtionrahoitusosuus kasvoivat edellisestä tilikaudesta yhteensä 570.996,08 euroa. Verotulot kasvoivat 614.060,48 euroa eli 3,16
% ja valtionrahoitus laski 43.064,40 euroa. Vuodesta 2017 vuoteen 2018
verotulot laskivat 661.723 euroa eli 3.3 %. Muut rahoitustuotot olivat
468.911,31 euroa ja 236% edellistä tilikautta suuremmat. Syynä tähän
olivat sijoitusarvopapereiden myynnistä saadut myyntivoitot.
Vuosikate vuonna 2019 oli 3.878.192 euroa, kun se vuotta aiemmin oli
1.095.650 euroa. Päättyneen tilikauden tulos oli 1.742.862 euroa ylijäämäinen, kun edellisen tilikauden tulos oli 914.413 euroa alijäämäinen.
Verotulojen suuri vaihtelu on haaste yhtymän talouden suunnittelulle.
Vuoden 2020 koronaepidemian seurauksena Suomen BKT tulee pienemään ja sen seurauksena myös kirkollisverotulot tulevat laskemaan. Vallitseva poikkeuksellinen tilanne tulee todennäköisesti vauhdittamaan toimintatapojen muutosta mm. sähköisten palvelujen ja uusien innovatiivisten toimintatapojen käytön yleistyessä.
Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään,
2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen,
3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi,
4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja
5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä,
1.846.125,23 euroa, kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli/alijäämä -tilille.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tuomiokirkkoseurakunnan ja Alavan seurakunnan talousarvioylitykset
muiden toimintakulujen osalta selvitetään yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen.

Liite 1: Vuoden 2019 tilinpäätös
47
HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
Hautausmaat hoidetaan verovaroin, mutta yksittäisten hautojen hoitoon ei
saa käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluu omaisille, ja haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa, ja hautainhoitorahasto on seurakuntayhtymässä oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019 ovat tilinpäätösasiakirjan sivuilla 125 - 126. Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuodelta 2019 olivat 583.842,29 euroa (561.946,21 euroa vuonna 2018) ja
toimintakulut 599.412,42 euroa (590.747,22 euroa). Rahoitustoiminnan
nettotuotto oli 231.718,52 euroa (82.628,25 euroa). Ero johtuu arvopapereiden myyntivoitosta. Tuloslaskelma on 216.148,39 euroa ylijäämäinen
(53.827,24 euroa ylijäämäinen).
Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja
hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan
voidaan selvittää rahaston yli- tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on
vuoden 2019 lopussa 816.273,37 euroa ylikatteinen (1.008.666,49 euroa). Laskelmassa ei ole huomioitu ainaishoitosopimuksia.
Tilintarkastajat suorittavat hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2019 hyväksytään.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

48
TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3. momentin mukaan yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Edellisen kerran tuloveroprosenttia on korotettu vuoden 2011 alusta 1,4
%:sta 1,5 %:iin.
Tässä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa kannattaa veroprosentti pitää ennallaan.
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Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,5 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

49
VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTTAMISOHJEEN JA OSTOLASKUJEN
TARKASTAJIEN JA HYVÄKSYJIEN HYVÄKSYMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 17.12.2019 seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021
– 2022. Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto päätti talousarvion sitovuustasosta.
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi antaa lisäksi erillisen talousarvion toteuttamisohjeen eri toimintayksiköille. Toteuttamisohjeessa on annettu yksityiskohtaisempia ohjeita talousarvion toteuttamisesta kuin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksessä. Lisäksi toteuttamisohjeeseen sisältyy ostolaskujen tarkastajien ja hyväksyjien ja heidän varahenkilöidensä päivitys.
Ehdotus vuoden 2020 talousarvion toteuttamisohjeeksi ja ostolaskujen
tarkistajiksi ja hyväksyjiksi on esityslistan liitteenä 2.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että vuoden 2020 talousarvion toteuttamisohje ja ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät hyväksytään liitteen 2 mukaisesti.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: Vuoden 2020 talousarvion toteuttamisohje ja ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät.
50
IRTISANOUTUMISILMOITUS DIAKONIAJOHTAJAN VIRASTA:
diakoniajohtaja Seppo Marjanen
Diakoniajohtaja Seppo Marjanen ilmoittaa kirjeessään 6.3.2020, että hän
irtisanoutuu diakoniajohtajan virasta 1.12.2020 lukien.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että kirkkoneuvosto myöntää diakoniajohtaja Seppo Marjaselle eron
diakoniajohtajan virasta 1.12.2020 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoherra Jaana Marjanen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
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51
DIAKONIAJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Diakoniajohtaja Seppo Marjanen on ilmoittanut eroavansa diakoniajohtajan virasta 1.12.2020 lukien.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 suunnitelman yhteisen seurakuntatyön uudelleen organisoimiseksi. Suunnitelma
annettiin tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle 17.12.2019. Suunnitelman
mukaan diakoniajohtajan virka lakkautetaan ja diakoniakeskuksen toiminta itsenäisenä yksikkönä lakkaa nykyisen viranhaltijan erotessa virasta.
Diakoniajohtajalle kuulunut valmiuspäällikön tehtävä pyritään ensisijaisesti liittämään johonkin jo olemassa olevaan tehtävään paikallisseurakunnassa. Samoin menetellään muiden diakoniajohtajan hoitamien tehtävien osalta.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että diakoniajohtajan virka lakkautetaan 1.12.2020 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

52
DIAKONIAKESKUKSEN LAKKAUTTAMINEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN SIJOITTAMINEN MUIHIN
TOIMINTAYKSIKÖIHIN
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 suunnitelman yhteisen seurakuntatyön uudelleen organisoimiseksi. Suunnitelma
annettiin tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle 17.12.2019. Suunnitelman
mukaan diakoniajohtajan virka lakkautetaan ja diakoniakeskuksen toiminta itsenäisenä yksikkönä lakkaa nykyisen viranhaltijan erotessa virasta
Diakoniakeskuksessa työskentelee diakoniajohtajan lisäksi kolme diakoniatyöntekijää ja osa-aikainen (60 %) toimistosihteeri. Yhteisen seurakuntatyön uudelleen organisoimiseksi tehdyn suunnitelman mukaan kolmesta diakoniatyöntekijästä kahdelle etsitään sijoituspaikka seurakunnista.
Kolmas, vammaistyön diakoni, sijoitetaan yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön yksikköön. Perusteluna vammaistyön diakonin sijoitukselle on se, että kyseinen työala vaatii omaa erityisosaamistaan alkaen viittomakielen
taidosta. Seurakuntaan sijoitettuna olisi olemassa vaara, että vammaistyön kasvanut työkenttä jäisi ”perusdiakoniatyön” varjoon. Lisäksi nuoriso- ja oppilaitostyön kanssa on jo olemassa valmiita yhteistyömuotoja, ja
työtä voi kehittää osana moniammatillista tiimiä. Osa-aikainen toimistosihteeri jäisi yhteisen seurakuntatyön toimistosihteeriksi.
Diakoniatyöntekijöiden sijoittumisesta paikallisseurakuntiin on käyty keskusteluja kirkkoherrojen kanssa useaan otteeseen. Keskusteluissa on
päädytty siihen, että molemmat seurakuntiin sijoitettavat diakoniatyöntekijät voitaisiin sijoittaa Kallaveden seurakuntaan. Siellä työntekijöiden tehtävänkuvaukset olisi mahdollista rakentaa niin, että tehtäviin sisältyisi
edelleen eritysdiakoniaa.
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Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaan jatkuvassa yhteistoiminnassa
käsiteltäviä asioita ovat mm. henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien ja tilojen järjestelyssä sekä organisaation ja toiminnan uudelleen
järjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia (luku 2, § 3, mom 2). Yksittäistä työyksikköä koskeva asia
käsitellään ensisijaisesti välittömänä käsittelynä työnantajan ja työyksikön
työntekijöiden kesken. Työntekijän pyynnöstä käsittelyyn voi osallistua
työntekijöiden edustajana työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies.
Diakoniakeskuksen lakkauttamista ja sen työntekijöiden sijoittamista koskeva yhteistoimintakokous järjestettiin Diakoniakeskuksella 19.3.2020.
Kokouksessa olivat läsnä työnantajan edustajina henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja diakoniajohtaja Seppo Marjanen, joka oli paikalla myös Diakoniakeskuksen viranhaltijan roolissa.
Diakoniakeskuksen työntekijöistä kokoukseen osallistuivat diakoni Stiina
Malinen, diakoni Anna-Sofia Olkkola ja toimistosihteeri Sari Hyvärinen
sekä Kallaveden seurakunnan diakoniatyöntekijä, vapaaehtoistyön koordinaattori Kirsti Makkonen, joka on Kallaveden seurakunnan virassa, mutta työskennellyt Diakoniakeskuksen tiloissa. Luottamusmiehistä paikalla
olivat Pirjo Litmanen JUKO:sta ja Marita Jaatinen Kirkon Alat ry:stä. Kokouksessa käytiin läpi tehdyt suunnitelmat ja osallistujat esittivät omat
näkemyksensä asiasta. Yhtä työntekijää lukuun ottamatta muut olivat tyytyväisiä uusiin sijoituspaikkoihinsa. Kokouksen lopuksi todettiin, että yhteistoimintasopimuksen edellyttämä jatkuva yhteistoiminta Diakoniakeskuksen osalta on toteutunut.
Yhteisen kirkkovaltuuston 12.6.2018 tekemän päätöksen mukaan, yhteiset työmuodot muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden, yhteisen
seurakuntatyön yksikön, vuosiksi 2019 - 2022. Parhaillaan selvitetään
myös seurakuntien toiminnan organisoinnin vaihtoehtoja. Mikäli seurakuntarakenteessa päädytään muutoksiin, tällä voi olla vaikutuksia myös
eri työalojen organisointiin tulevaisuudessa. Edellä mainituista syistä olisi
rekisterinjohtajan näkemyksen mukaan perusteltua, että myös Diakoniakeskuksen työntekijöiden sijoituspäätökset tehtäisiin määräajaksi vuoden 2022 loppuun. Sijoitus voisi puolestaan alkaa kesälomien jälkeen, jolloin uusi toimintakausi voidaan aloittaa uusissa sijoituspaikoissa.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että diakoniakeskuksen toiminta itsenäisenä yksikkönä lakkaa
31.7.2020,
2. että diakoni Stiina Malinen sijoitetaan 1.8.2020 - 31.12.2022 väliseksi
ajaksi Kallaveden seurakuntaan,
3. että diakoni Jarmo Tarkkonen sijoitetaan 1.8.2020 - 31.12.2022 väliseksi ajaksi Kallaveden seurakuntaan,
4. että vammaistyön diakoni Anna-Sofia Olkkola sijoitetaan 1.8.2020 31.12.2022 väliseksi ajaksi yhteiseen nuoriso- ja oppilaitostyöhön ja
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5. että osa-aikainen toimistosihteeri Sari Hyvärinen sijoitetaan 1.8.2020 31.12.2022 väliseksi ajaksi yhteisen seurakuntatyön yksikön toimistosihteeriksi.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

53
KRISTUSPÄIVÄ KALLAVEDEN KIRKOLLA 12.9.2020
Vuoden 2019 keväällä Kristus yhdistää ry tarjosi ekumeenista ItäSuomen Kristuspäivää vietettäväksi Kuopiossa. Johtoryhmässä päätettiin
ottaa asiasta vastuu ja asettaa Kallaveden seurakunta tapahtuman isäntäseurakunnaksi ja edustajaksi suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumaa yhdessä Kuopion ekumeenisen seurakuntayhteisön kanssa. Ekumeenisen tapahtuman suunnitteluryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Ortodoksit vetäytyivät pois tapahtumasta ensimmäisen suunnittelukokouksen jälkeen.
Tapahtuman yhteydessä on nuorten kokoontuminen edellisenä iltana,
perjantaina 11.9.2020 klo 18 Helluntaiseurakunnan kirkolla, ja sinne kutsutaan jokaisen seurakunnan nuorisoa osallistumaan. Lauantaina 12.9
Kristuspäivä on jaettu päiväohjelmaan klo 10-17 ja klo 18 alkavaan Majataloiltaan, jossa esiintyy Pekka Simojoki.
Tapahtuman kustannukset Kuopion seurakuntayhtymälle ovat 3.500 €.
Tapahtuman mainokset tulevat jakoon seurakuntiin kevään 2020 aikana.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että yhteisen kirkkoneuvoston määrärahoista myönnetään 3.500 euroa
Kristuspäivän kustannuksiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

54
ROVASTIKUNTAPASTORI OLLI VIITANIEMEN ANOMUS VIRKAVAPAASTA
Rovastikuntapastori Olli Viitaniemi anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta palkatonta virkavapaata ajalle 30.3 - 24.5.2020 väitöstutkimuksen tekemistä
varten. Rovastikuntapastorin virka on seurakuntayhtymän virka, jonka sijoituspaikkana 31.12.2021 saakka on tuomiokirkkoseurakunta.
Olli Viitaniemi on ollut väitöskirjatyötään varten opintovapaalla 1.10.201531.10.2017. Opintovapaalain mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen
palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa
on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata
saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Viitaniemen kohdalla tuo kahden vuoden yläraja on
tullut täyteen. Anomuksessa ei olekaan kysymys opintovapaasta vaan
palkattomasta virkavapaasta.
Viitaniemen väitöskirjatyö on loppuvaiheessa. On sekä hänen että seurakunnan etu, että hän saisi työnsä mahdollisimman pian valmiiksi.
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Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 25.2.2020. Tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan näkökulmasta
virkavapaudelle ei ole estettä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että rovastikuntapastori Olli Viitaniemelle myönnetään palkatonta virkavapaata väitöstutkimuksen tekemistä varten 30.3 – 24.5.2020 väliseksi
ajaksi ja
- että tarvittaessa sijainen palkataan toimituspalkkioperusteisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

55
KREMATORION UUDISRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN
Vuosien 2020 - 2021 talousarvion investointiosassa on varattu yhteensä
3.900.000 € rahoitus krematoriouunin lämmöntalteenottojärjestelmän ja
hiukkassuodattimen suunnittelua ja uusimista varten.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
23.4.2019. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 11.6.2019,
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen mukaisesti, että krematorion hankesuunnitelman vaihtoehdoista hyväksytään vaihtoehto 4 ja
käynnistetään vaihtoehdon 4 rakennussuunnittelu. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös on 1.10.2019 viety tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Vaihtoehto 4:ssä kaikki tarvittavat tilat voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Vaihtoehdossa uudisrakennukseen sijoitetaan uusi krematoriouuni
ja suodatinlaitteisto lämmöntalteenotolla oheislaitteineen. Uudisrakennuksessa talotekniikan sovittaminen on helppoa. Vainajien säilytystilat
voidaan rakentaa tavanomaisena huonetilana ja energiaa säästäen laitekylmiöiden ratkaisulla sekä huonetilan lämpöä madaltamalla. Uudisrakennus on hyvin saavutettavissa ja etäämpänä alueen merkittävimmästä
rakennuksesta, kappelista.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan 16.12.2019
pääsuunnittelijan valinnasta. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti
Mikko Suominen Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:stä.
Hankkeen arvioitu kokonaissuunnittelukustannus 45.950 € (alv 0%) on
määrärahan suuruusluokassa. Talousarvion määräraha suunnittelulle
vuodelle 2020 - 2021 on 143.000 euroa.
Saatujen tarjousten perusteella kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
päätti kokouksessaan 18.2.2020,
1. että rakennesuunnittelijaksi valitaan Ins.tsto Kovarak Oy hintaan
22.600 € alv 0%,
2. että LVIA-suunnittelijaksi valitaan Insinööri J. Markkanen Oy hintaan
16.000 € alv 0%,

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

4/2020
4/2020

10

3. että sähkösuunnittelijaksi valitaan AH-Talotekniikka Oy hintaan 7.350
€ alv 0% ja
4. että suunnittelusopimukset tehdään edellä mainittujen yritysten kanssa.
Uudisrakennuksen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi 1.3.2021, ja
hanke valmistuu aikataulun mukaisesti vuoden 2021 lopussa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.2.2020. Johtokunta päätti esittää,
1. että toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehdon 4 mukainen krematorio,
2. että hankkeen arkkitehti-, LVISA- ja rakennesuunnittelu aloitetaan yhteistyössä valittujen suunnittelijoiden kanssa ja
3. että haetaan ympäristölupaa uudelle krematoriolle.
Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä 3.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 28.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehdon 4 mukainen
krematorio,
2. että hankkeen arkkitehti-, LVISA- ja rakennesuunnittelu aloitetaan
yhteistyössä valittujen suunnittelijoiden kanssa ja
3. että haetaan ympäristölupaa uudelle krematoriolle.
Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehdon 4 mukainen krematorio,
2. että hankkeen arkkitehti-, LVISA- ja rakennesuunnittelu aloitetaan yhteistyössä valittujen suunnittelijoiden kanssa,
3. että haetaan ympäristölupaa uudelle krematoriolle ja
4. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: krematorion hankesuunnitelma
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KUOPION UUDEN KREMATORION KREMATORIOLAITTEET
Vuosien 2020 - 2021 talousarvion investointiosassa on varattu yhteensä
3.900.000 € rahoitus krematoriouunin lämmöntalteenottojärjestelmän ja
hiukkassuodattimen suunnittelua ja uusimista varten.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan 23.4.2019
ja yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 11.6.2019, että krematorion hankesuunnitelman vaihtoehdoista hyväksytään vaihtoehto 4 ja
käynnistetään sen rakennussuunnittelu.
Vaihtoehto 4 on toteutukseltaan selkein ja laadukkain. Kaikki tarvittavat tilat voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Vaihtoehdossa rakennukseen sijoitettaisiin uusi krematoriouuni ja suodatinlaitteisto lämmöntalteenotolla
oheislaitteineen. Talotekniikan sovittaminen on helppoa. Vainajien säilytystilat voidaan rakentaa tavanomaisena huonetilana ja energiaa säästäen laitekylmiöiden ratkaisulla sekä huonetilan lämpöä madaltamalla. Rakennus on hyvin saavutettavissa ja etäämpänä alueen merkittävimmästä
rakennuksesta, kappelista.
Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu EU-kynnysarvon ylittävänä hankintamenettelynä. Krematorion uunilaitteistojen kilpailutusasiakirjat on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa 20.12.2019. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tarjoukset tuli
jättää 3.2.2020 klo 14.00 mennessä.
Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä kolme.
Tarjousten avaaminen ja käsittely
Tarjoukset avattiin 3.2.2020 klo 14.30. Avaamisesta on laadittu avauspöytäkirjat.
Tarjoushinnat
Tarjoushinta pyydettiin seuraavalla tavalla eriteltynä:
-

-

uuni- ja suodatinlaitetoimituksen hinta kaikkine töineen ja tarvikkeineen sekä matkoineen ja rahteineen valmiiksi käyttökuntoon asennettuna ja testattuna
5 vuoden aikana tehtävien huoltojen hinta tarvikkeineen ja matkoineen
5 vuoden aikana tehtävä 1 uunin uudelleen muuraus
5 vuoden aikana tehtävä 2 erillistä arinan muurausta

Hinnat pyydettiin arvonlisävero eriteltynä.
Uunitoimituksen hinta ja 5 vuoden huoltojen sekä muurausten hinta yhteensä em. tarkennuksilla yhteensä on vertailuhinta, jota käytetään tarjousvertailussa. Toimittajan edellytetään sitoutuvan ilmoittamiinsa huoltoja muuraushintoihin 5 vuoden ajaksi.
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Valintaperusteena on halvin vertailuhinta.
Lisäksi toimittajan tuli ilmoittaa vuotuinen arvioitu polttoaineen kulutus sekä arvioitu vuotuinen suodatinlaitteiden käyttökustannus.
Tarjouksista kaikki muut, paitsi Höganäs Borgestad Tarjous B täyttivät
tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjous B:ssä tarjottiin nykyisen uunin siirtämista uuteen rakennukseen, joten se ei vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjous B suljettiin pois tarjouskilpailusta.
Muiden uunitoimittajien osalta, jotka täyttivät tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset, tarjoushinnat sis. alv. 24 %:
1. Gem-Matthews International S.r.l.
2. Höganäs Borgestad Oy, tarjous A

1.042.344 euroa
1.026.720 euroa

Liitteenä on hintavertailu (Liite 4).
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.2.2020. Johtokunta päätti esittää,
- että Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteiden toimittajaksi valitaan Höganäs Borgestad Oy hintaan 1.026.720 €, sis. alv 24 % ja
- että tehdään hankintasopimus Höganäs Borgestad Oy:n kanssa.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 29.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteiden toimittajaksi
valitaan Höganäs Borgestad Oy hintaan 1.026.720 € sis. alv 24% ja
2. että tehdään hankintasopimus Höganäs Borgestad Oy:n kanssa.
Päätösesitys:

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteiden toimittajaksi
valitaan Höganäs Borgestad Oy hintaan 1.026.720 € sis. alv 24%,
2. että tehdään hankintasopimus Höganäs Borgestad Oy:n kanssa ja
3. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: krematoriolaitteiden hintavertailu

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

4/2020
4/2020

13

57
KESKUSSEURAKUNTATALON (SUOKATU 22)
KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan varsin suuri kiinteistökanta.
Kiinteistöjen lukumäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2005 alkaneiden seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntayhtymällä on tällä
hetkellä 17 kirkkoa, 17 seurakuntataloa, 6 kappelia ja 4 leirikeskusta. Yhteensä näiden kiinteistöjen pinta-ala on n. 43 500 m².
Suuresta kiinteistökannasta johtuen seurakuntayhtymällä on myös erittäin
suuri peruskorjausvelka. Vuosille 2020 – 2030 laaditun investointisuunnitelman mukaan suunnittelukaudella on tarvetta 39,2 miljoonan euron investointeihin, joista lähes kaikki ovat peruskorjausinvestointeja.
Edellä mainittu investointisuunnitelma ei sisällä vielä keskusseurakuntatalon peruskorjausta. Sen kustannuksiksi on arvioitu n. 11 miljoonaa euroa. Keskusseurakuntatalossa ei ole varsinaisesti mittauksissa todennettuja sisäilmaongelmia, mutta useat työntekijät ovat saaneet oireita ja mm.
Viestintä ja Perheasiain neuvottelukeskus on jouduttu siirtämään vuokratiloihin. Seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja peruskorjata
keskusseurakuntataloa. Tämä tarkoittaa sitä, että keskusseurakuntatalolla sijaitsevat toiminnot eli tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat, tuomiokirkkoseurakunnan toimistot ja seurakuntayhtymän eri työalojen toimistot on jossain vaiheessa siirrettävä muualle ja keskusseurakuntatalosta on luovuttava.
Kaavahakemus jätettiin 31.8.2017 ja asemakaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 3.10.2018. Maankäyttösopimus laaditaan kaavahankkeen valmistuttua Kuopion kaupungin kanssa. Kaavan tiedonanto
vireilletulosta on saatu 12.12.2018. Kaavoituksesta on laadittu hankekortti
10.1.2019. Tontin uusi tehokkuusluku tulee olemaan e=3,0–3,5. Kerrosala (rakennusoikeus) tulee olemaan uudessa kaavassa noin 8000 m2 –
8300 m2. Kaavahanke on etenemässä ja hanketta lähdetään viemään
eteenpäin kilpailun voittaneen yhteistyökumppanin kanssa, jonka kanssa
laaditaan esisopimus kiinteistön kaupasta. Kaavahanke valmistunee vuoden 2020 lopussa.
Kaupan kohde on Suokatu 22 (keskusseurakuntatalo), kiinteistötunnus
on 297-4-6-1 ja ostotarjous tuli antaa kaavamuutoksen jälkeen tontille
muodostuvasta rakennusoikeudesta. Tontilla sijaitsevat rakennukset ja
rakennelmat siirtyvät kaupan yhteydessä ostajalle purkukuntoisina. Ostaja vastaa mahdollisista haitta-aineselvityksistä sekä maaperän PIMA- tutkimuksista. Ostaja vastaa nykyisen rakennuskannan purkamisesta ja tähän liittyvistä luvista. Valituksi tuleva yhteistyökumppani sitoutuu tuottamaan luonnossuunnitelmia ja havainneaineistoa tarvittavilta osin kaavatyön edistämistä varten. Yhteistyökumppani osallistuu aktiivisesti kaavatyön edistämiseen ja tuottamaan tarvittaessa myös muita selvityksiä hanketta varten. Myyjän tahtotila on, että tontille muodostuva kaava mahdollistaa tontin mahdollisimman tehokkaan käytön ja että tontille saadaan
mahdollisimman paljon rakennusoikeutta. Tämä vaihtoehto edellyttää nykyisen rakennuskannan purkamista, siitä huolimatta, että kaavoitukseen
tulee laatia myös säilyttävä vaihtoehto.
Tarjouslomakkeessa pyydettiin ostotarjousta Kuopion Suokatu 22:een
muodostuvasta rakennusoikeudesta (€/kem2). Tarjouspyynnöt lähettiin
sähköpostilla 1.3.2019 ennakkoon kiinnostuneille toimijoille:
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Lakea Oy
Lehto Group Oy
Lujatalo Oy
Master Kodit Oy
NCC Rakennus Oy
Peab Oy
Pohjola Rakennus Oy
Lapti Oy
PS-Tasotyö Oy
Rakennusliike Salminen Oy
Skanska Rakennus Oy
Pallas Rakennus Oy
YIT Rakennus Oy

Tämän lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin Hilmaan 1.3.2019 ja julkaistiin
Hilma-ilmoituksena 4.3.2019. Tarjousaineiston sai vapaasti ladata Sokopro -projektipankin kautta. Tarjouksien jättöaika oli 29.3.2019 klo 12.00
mennessä. Tarjouskilpailun aikana julkaistiin lisäkirje 1. Lisäkirje oli laadittu 25.3.2019. Lisäkirjeessä 1 tarjousaikaa jatkettiin 12.4.2019 klo 12.00
saakka ja vastattiin tarjousaikana esitettyihin kysymyksiin.
Lisäkirje julkaistiin tarjouspyyntöaineisto Sokoprossa, josta tieto meni tarjousaineiston ladanneille. Lisäksi Hilma -ilmoitukseen tehtiin korjausilmoitus muuttuneesta tarjouksen jättöajasta. Korjausilmoitus on julkaistu Hilmassa 26.3.2019.
Tarjoukset tuli jättää määräaikaan mennessä Sokopro -projektipankkiin
sähköisesti. Ostotarjouksia tuli kuusi kappaletta. Ostotarjouksien avausja vertailutilaisuus pidettiin 16.4.2019 klo 12.00. Ostotarjouksen jättivät
YIT Suomi Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Pohjola Rakennus Oy Suomi, Peab Oy, NCC Suomi Oy ja Lehto Asunnot Oy.
-

Lehto Asunnot Oy
NCC Suomi Oy
Pohjola Rakennus Oy
Peab Oy
Skanska Talonrakennus Oy
YIT Suomi Oy
liiketila 100,00 €/kem2

603,00 €/kem2
503,00 €/kem2
486,00 €/kem2
425,00 €/kem2
425,00 €/kem2
435,00 €/kem2,

YIT Suomi Oy:tä lukuun ottamatta kaikki muut tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut ehdot. Liiketilojen osalta YIT Suomi Oy antoi erillishinnan liiketiloista ja tarjous ei ole suoraan vertailukelpoinen. Lisäksi
tarjouksessa ei annettu selvitystä hankkeen etenemisestä.
Lehto Asunnot Oy:n ostotarjous on 603,00 €/kem2. Selonottoneuvottelu
on pidetty Lehto Asunnot Oy:n kanssa 16.04.2019. Neuvotteluissa ostaja
vahvisti, että kaikki tarjouspyynnössä ja lisäkirjeessä esitetyt asiat ovat olleet laskennassa, eikä niissä ilmennyt ristiriitaisuuksia ja että kaikki asiakirjat on huomioitu ostotarjouksessa.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 1.10.2019:
-

hyväksyä Lehto Asunnot Oy:n ostotarjouksen 603,00 €/kem2 Suokadun (297-4-6-1) myytävästä rakennusoikeudesta,

-

ryhtyä yhdessä valmistelemaan tontin 297-4-6-1 kaavamuutoshanketta ja
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ryhtyä valmistelemaan esisopimusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja Lehto Asunnot Oy:n (tai määräämänsä taho) välille.

Keskusseurakuntatalosta luopuminen edellyttää, että on selvitetty, mihin
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat sijoitetaan. Tuomiokirkkoseurakunnan ja yhtymän toimistotilojen vaihtoehtojen tarkastelu on osa yhtymän keskusta-alueen kiinteistöstrategiaa, jonka on määrä valmistua
toukokuun 2020 loppuun mennessä.
Esityslistan liitteenä 5 on ehdotus kiinteistökaupan esisopimukseksi.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskevan esisopimuksen tekemistä koskee sama alistamismenettely kuin kiinteän omaisuuden myymistä.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.2.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle esisopimuksen tekemistä
esitetyin ehdoin.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 27.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että tonttia 297-4-6-1 ja siinä olevia rakennuksia koskeva
kiinteistökaupan esisopimus hyväksytään,
2. että kiinteistökaupan esisopimus alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi,
3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan esisopimus
seurakuntayhtymän puolesta.
Päätösesitys:

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että tonttia 297-4-6-1 ja siinä olevia rakennuksia koskeva
kiinteistökaupan esisopimus hyväksytään,
2. että kiinteistökaupan esisopimus alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi,
3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan esisopimus
seurakuntayhtymän puolesta ja
4. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 5: kiinteistökaupan esisopimus
Eero Wetzell poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
58
ULKOILUREITIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN
TILAN 297-417-1-291 ALUEELLE
Kuopion kaupungilla on Kaislastenlahden kylällä kuntorata, jota kaupunki
joutuu siirtämään. Uusi reitti kulkisi seurakunnan ja Tornatorin maiden rajalla,
mutta kallion kohdalla reitti poikkeaisi enemmän seurakunnan maan puolelle,
liitteenä olevan kartan mukaisesti.
Kuopion kaupunki esittää ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen tekemistä
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.
Maanomistaja luovuttaa käyttöoikeuden reitin pitäjälle liitekartassa olevaan
kuntoreittiin. Käyttöoikeussopimus tulisi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2029 (10
vuotta). Talvella kuntoreitin tavoitteena on olla maanomistajan ja reitinpitäjän
välisellä kirjallisella sopimuksella perustettava hiihtoreitti.
Käyttöoikeudesta ei makseta korvausta.
Liitteenä 4 on käyttöoikeussopimus ja reittikartta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.2.2020. Johtokunta
päätti esittää,
-

että tehdään Kuopion kaupungin kanssa ulkoilureitin käyttöoikeussopimus ajalle 1.1.2020 – 31.12.2029,

-

että käyttöoikeudesta ei peritä korvausta ja

-

että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 30.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että tehdään Kuopion kaupungin kanssa ulkoilureitin käyttöoikeussopimus
ajalle 1.1.2020 – 31.12.2029,
2. että käyttöoikeudesta ei peritä korvausta ja
3. että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätösesitys:

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen
kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että tehdään Kuopion kaupungin kanssa ulkoilureitin käyttöoikeussopimus
ajalle 1.1.2020 – 31.12.2029,
2. että käyttöoikeudesta ei peritä korvausta,
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3. että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi ja
4. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: käyttöoikeussopimus ja reittikartta
59
VIENO LIPPOSEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 10.6.2019 § 69
päättänyt vastaanottaa Vieno Lipposen testamentin (53.709,51 €).
Testamentin määräyksen mukaan varat on osoitettu Juankosken alueseurakunnan työn hyväksi.
Testamenttirahastolle on nimetty hoitokunta, johon kuuluvat Juankosken
aluepappi, Juankosken alueen diakoniatyöntekijä, seurakuntaneuvoston
edustajana Erika Suominen ja kirkkoherra.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi testamenttirahaston säännöt kokouksessaan 11.2.2020/§ 22. Seurakuntaneuvosto
päätti lähettää säännöt yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Liite 7.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 32.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että kirkkoneuvosto hyväksyy Vieno Lipposen testamenttirahaston
säännöt liitteen 7 mukaisesti.
Päätösesitys:

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että kirkkoneuvosto hyväksyy Vieno Lipposen testamenttirahaston
säännöt liitteen 7 mukaisesti ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 7: Vieno Lipposen testamenttirahaston säännöt
60
AUNE SAVOLAISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Aune Savolainen on testamentannut Kallaveden seurakunnalle 7.7.1997
päivätyllä testamentilla noin 108.000 euroa käytettäväksi luterilaisen kirkon hyväksymien virallisten lähetysjärjestöjen tukemiseen.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on 14.3.2018 päättänyt ottaa testamentin vastaan ja sitoutunut täyttämään testamentin määräykset.
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Seurakuntayhtymässä noudatetun periaatteen mukaan saadut testamentit on rahastoitu ja testamenttirahastoille on vahvistettu säännöt, joissa
määritellään, mihin niiden varoja voidaan käyttää, kuka päättää varojen
käytöstä ja miten varojen käyttöä valvotaan.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 9.4.2019 hyväksynyt testamenttirahaston
säännöt.
Kallaveden seurakunnan lähetysjohtokunta on tehnyt kokouksessaan
13.2.2020 esityksen seurakuntaneuvostolle Aune Savolaisen testamenttirahaston sääntöjen muuttamisesta. (Liite 8).
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
19.2.2020 hyväksynyt lähetysjohtokunnan esittämän Aune Savolaisen
testamenttirahaston uudet säännöt, joissa lähetyskasvatuksen toteuttaminen testamenttirahaston varoilla on täydennetty sääntöjen mukaiseen
testamenttirahaston käyttöön.
Testamenttirahaston säännöt hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 33.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että kirkkovaltuusto hyväksyy Aune Savolaisen testamenttirahaston
muutetut säännöt liitteen 8 mukaisesti.
Päätösesitys:

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että kirkkovaltuusto hyväksyy Aune Savolaisen testamenttirahaston
muutetut säännöt liitteen 8 mukaisesti ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: Aune Savolaisen testamenttirahaston säännöt
61
ERON MYÖNTÄMINEN JARKKO HUSSOLLE YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON
VARAJÄSENYYDESTÄ
Jarkko Husso, joka on Kuopion tuomiokirkkoseurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, on muuttanut pois Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan alueelta.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 mom. perusteella hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 17.2.2020/§ 13.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Jarkko Hussolle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston
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varajäsenyydestä.
Päätösesitys:

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että Jarkko Hussolle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston
varajäsenyydestä ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

62
ERON MYÖNTÄMINEN KATJA KONTKASELLE LUOTTAMUSTOIMISTA
Kallaveden seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Katja
Kontkanen pyytää kirjeessään 23.1.2020, että hänelle myönnetään ero
seurakuntayhtymän luottamustoimista.
Katja Kontkanen on yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan varajäsen ja henkilöstöasiain johtokunnan jäsen.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen
varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
Katja Kontkanen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Tulkaa kaikki
Kallavesi –ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on
Kaisa-Maria Runko.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 17.2.2020/§ 14.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Katja Kontkaselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä
ja henkilöstöasiain johtokunnan jäsenyydestä,
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Kallaveden
seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen,
Kaisa-Maria Runko,
3. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi jäsen ja
4. että hänen tilalleen henkilöstöasiain johtokuntaan nimetään uusi
jäsen.
Päätösesitys:

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että Katja Kontkaselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenyydestä, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja henkilöstöasiain johtokunnan jäsenyydestä.
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2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Kallaveden
seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen,
Kaisa-Maria Runko,
3. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi jäsen,
4. että hänen tilalleen henkilöstöasiain johtokuntaan nimetään uusi
jäsen ja
5. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

63
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA ERKKI RÄSÄSELLE
Järvi-Kuopion seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Erkki
Räsänen pyytää kirjeessään 27.2.2020, että hänelle myönnetään ero
seurakuntayhtymän luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi.
Erkki Räsänen on yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston
jäsen ja suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen.
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 Räsänen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kirkko keskellä kylää –ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on Pekka
Pitkänen.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 34.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Erkki Räsäselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen Pekka Pitkänen,
3. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkoneuvostoon nimetään uusi jäsen
ja
4. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi varajäsen.
Päätösesitys:

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
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1. että Erkki Räsäselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen Pekka Pitkänen,
3. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkoneuvostoon nimetään uusi jäsen,
4. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi varajäsen ja
5. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

64
LAHJAN VASTAANOTTAMINEN JA LAHJAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Raimo Ruuskanen on 18.12.2019 allekirjoitetulla lahjakirjalla lahjoittanut
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle (Männistön seurakunnalle) omistamansa kiinteistön irtaimistoineen. Kiinteistön osoite on Kuivinniementie
12, 70460 KUOPIO. Kiinteistötunnus on 297-17-15-7. Seurakuntayhtymän puolesta lahjakirjan on allekirjoittanut hallintojohtaja Riitta Hautaniemi.
Lahjakirja on tämän esityslistan liitteenä, liite 9.
Lahjakirjan ehtojen mukaan lahjan saaja pyrkii myymään kiinteistön kahden vuoden kuluessa lahjoituspäivästä. Männistön seurakunta lahjoittaa
50 % myynnistä saatavista varoista Kirkon Ulkomaanavulle.
Liitteenä 10 on Kirkon Ulkomaanavun ja Männistön seurakunnan välillä
tehty lahjakirja.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
11.2.2020 päättänyt ottaa lahjan vastaan ja päättänyt, että 50%
kiinteistön myynnistä saatavasta nettotuotosta lahjoitetaan Kirkon Ulkomaanavulle.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 36.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että yhteinen kirkkovaltuusto ottaa lahjan vastaan, hyväksyy lahjakirjan ja sitoutuu täyttämään lahjakirjan ehdot.
Päätösesitys:

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että yhteinen kirkkovaltuusto ottaa lahjan vastaan, hyväksyy lahjakirjan ja sitoutuu täyttämään lahjakirjan ehdot ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9: lahjakirja Raimo Ruuskasen ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän välillä
Liite 10: lahjakirja Kuopion Männistön seurakunnan ja Kirkon Ulkomaanavun välillä
65
IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
IT-aluekeskus on Itä-Suomen seurakunnille IT-palveluja tuottava palvelukeskus. Aluekeskuksen päätoimipaikkana ja isäntäseurakuntana toimii
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Aluekeskuksen yhteistyösopimuksessa on mukana 38 seurakuntataloutta ja 52 seurakuntaa. Henkilöstön
määrä on 8 työntekijää. Toiminta-alueena on Kuopion hiippakunta kokonaisuudessaan sekä yhteensä viisi seurakuntaa Lapuan, Mikkelin ja Oulun hiippakunnista. Aluekeskuksen muita toimipisteitä ovat Joensuu ja
Kajaani. IT-aluekeskuksen tehtäviin kuuluvat laitehankinnat ja
–asennukset, käytön tuki, tietoturva, tietosuoja sekä tietoverkkojen ja palvelinten ylläpito. Palveluita hyödyntää noin 1400 käyttäjää ja työasemia
on käytössä noin 1200 kappaletta.
Koska Siilinjärven rovastikunta on purettu 1.1.2018 lukien ja aikaisemmin
siihen kuuluneet seurakunnat on siirretty muihin rovastikuntiin, esitti
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta kokouksessaan 28.2.2019, että
johtosäännön 3 § muutetaan johtokunnan kokoonpanon ja jäsenten lukumäärän osalta. Johtokunta päätti pyytää muutosesityksestä isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien lausunnot.
Lausuntojen pyytämisen jälkeen Kirkolliskokouksessa toukokuussa
2019 tehty päätös hiippakuntarajojen muutoksista aiheutti tilanteen,
jossa esitetty muutos IT-aluekeskuksen johtokunnan kokoonpanoon ei
olisi ollut enää toimiva ja tarkoituksenmukainen.
Vuoden 2019 aikana on pyritty löytämään IT-aluekeskuksen toimintaa ohjaavan ja johtavan yhteistyöelimen eli johtokunnan osalta sellaista kokoonpanoa, joka vastaisi mahdollisimman hyvin aluekeskuksen toimintaaluetta sekä eri kokoisten asiakasseurakuntien huomioimista päätöksenteon näkökulmasta.
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta on pyytänyt 23.4. 2019 ja
9.10.2019 lausuntoja sopimusseurakunniltaan, rovastikunnilta sekä tuomirovastikunnalta esitetystä muutoksesta koskien IT-aluekeskuksen johtokunnan kokoonpanoa.
Johtokunta sai pyydettyyn määräaikaan 8.11.2019 mennessä lausuntoja
kaikkiaan 20 kpl. Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvoston lausunnossa
todettiin, että Siilinjärven seurakunta kuuluu Kuopion tuomiorovastikuntaan, josta johtokuntaan ei ehdotuksen mukaan tulisi yhtään jäsentä/varajäsentä. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että Siilinjärven seurakunnasta ei olisi edes teoreettista mahdollisuutta tulla nimetyksi johtokuntaan.
Tämän vuoksi on johtokunta käsitellyt asiaa uudelleen kokouksessaan
4.12.2019.
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Esitetty muutos tarkoittaisi sitä, että isäntäseurakuntayhtymällä (Kuopio)
on johtokunnassa 2 paikkaa, joista toinen on puheenjohtajan paikka.
Kolmella suurimmalla seurakuntataloudella (isäntäseurakuntayhtymä pois
lukien) eli Joensuu, Kajaani ja Ylä-Savo (1.1.2020 tilanne) olisi kullakin
yksi paikka johtokunnassa. Yhteensä siis 5 jäsentä.
Kuopion hiippakunnan rovastikunnilla (Kuopion tuomiorovastikunta, Iisalmen rovastikunta, Kajaanin rovastikunta, Joensuun rovastikunta ja
Rautalammin rovastikunta) olisi kullakin 1 paikka johtokunnassa
eli yhteensä 5 jäsentä. Johtokunnan kokonaisjäsenmäärä olisi siis yhteensä 10 jäsentä.
Esitetyssä muutoksessa on pyritty huomioimaan se, että kaikilla toimintaalueen seurakunnilla on mahdollisuus jatkossa saada edustajansa ITaluekeskuksen johtokuntaan hiippakunnasta, rovastikunnasta, seurakunnan jäsenmäärästä tai sijainnista riippumatta. Muutos mahdollistaisi myös
sen, että rovastikunnissa ja/tai seurakuntarakenteissa tapahtuvat muutokset eivät vaadi kyseisen johtosäännön 3 §:n muuttamista näiden em.
muutosten yhteydessä. Esitetty muutos mahdollistaa johtokunnan jäsenyyden myös hiippakunnan ulkopuolisten seurakuntien osalta, jotka tässä
johtosäännön muutoksessa luettaisiin kuuluvaksi siihen rovastikuntaan,
johon ne kuuluivat ennen 1.1.2020 toteutuneita hiippakuntamuutoksia.
Johtokunta päätti lähettää tämän esityksen tiedoksi sekä lausuntoa varten IITA:n sopimusseurakunnille, rovastikunnille sekä tuomiorovastikunnalle.
Aluekeskuksen toimintaa ohjaavan sopimuksen mukaisesti isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy johtokunnan johtosäännön ja ennen tätä käsittelyä siitä on hankittava sopijaseurakuntien lausunnot.
Nykyinen johtokunta jatkaa tehtävässään, kunnes johtosäännön muutos
on saatu vahvistettua ja uusi johtokunta nimettyä tehtäväänsä.
Johtokunnan päätös lähetettiin lausuntoa varten sopimusseurakunnille,
rovastikunnille sekä tuomiorovastikunnalle.
Lausuntoja saatiin kaikkiaan 11 kpl, joissa kaikissa puollettiin tehtyä muutosesitystä. Kontiolahden seurakunnan kirkkoneuvoston tekemässä päätöksessä 20.1.2020/§ 10 oli pyydetty huomioimaan, että rovastikunnan
seurakuntien edustajaa valitessa tulee kuulla kirkkoneuvostoja valinnan
suorittamiseksi.
Johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.2.2020. Johtokunta esittää,
lausunnot kuultuaan, isäntäseurakunnan yhteiselle kirkkoneuvostolle ja
yhteiselle kirkkovaltuustolle johtosäännön muuttamista seuraavasti:
Johtosääntö, kohta 2. Hallinto 3 §:
Aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, joka kokoontuu
vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan aina neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.
Toimintakausi vastaa kirkkovaltuustojen toimintakautta.
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Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy siten, että isäntäseurakuntayhtymällä on johtokunnassa kaksi jäsenpaikkaa, joista toinen on puheenjohtajan
paikka. Tämän lisäksi jäsenmäärältään kolmella suurimmalla seurakuntataloudella (isäntäseurakuntayhtymä pois lukien) on kullakin yksi (1) jäsenpaikka johtokunnassa. Kaikilla edellä mainituilla johtokunnan jäsenillä
on henkilökohtaiset varajäsenet.
Loput jäsenet valitaan rovastikunnittain siten, että kukin rovastikunta valitsee johtokuntaan yhden (1) jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Kuopion hiippakunnan ulkopuoliset IT-aluekeskuksen sopijaseurakunnat tulkitaan tässä yhteydessä kuuluvaksi siihen rovastikuntaan, johon ne kuuluivat ennen hiippakuntajaon muutosta.
Edustajaksi voidaan valita seurakunnan viranhaltija, toimihenkilö tai muu
luottamushenkilö. Valinnassa on syytä kiinnittää huomiota henkilön ITasiantuntemukseen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtokunnan kokouksen sihteerinä toimii aluekeskuksen tietohallintopäällikkö, ellei johtokunta
toisin päätä.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään 5 jäsentä sitä pyytää, ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Johtokunnan päätöksenteko tapahtuu yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa
tasatilanteessa ratkaisu tehdään arvalla. Johtokunta on päätösvaltainen,
kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä.
Aluekeskuksen tietohallintopäällikkö toimii johtokunnan kokouksissa esittelijänä ja hänellä on oikeus käyttää kokouksissa puhevaltaa. Tarvittaessa puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin seurakunnan muita työntekijöitä
ja/tai asiantuntijoita, joilla on kokouksessa puhevalta.
Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava vähintään 2 viikkoa ennen
kokousta sekä esityslista vähintään 3 päivää ennen kokousta.
Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkastaa ja allekirjoittaa 2 pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjat toimitetaan johtokunnan jäsenille ja jäsenseurakunnille.
Seurakuntien edustajien kokousmatkakulut maksetaan aluekeskuksen
varoista.
Johtokunnan kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 37.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että It-yhteistyöalueen johtosäännön kohta 2, Hallinto 3 §, muutetaan
johtokunnan 25.2.2020 hyväksymän esityksen mukaisesti.
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Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, esittää hallintojohtaja, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. että It-yhteistyöalueen johtosäännön kohta 2, Hallinto 3 §, muutetaan
johtokunnan 25.2.2020 hyväksymän esityksen mukaisesti ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

66
PÄÄSIÄISKORTIN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON
MÄÄRÄRAHASTA
Poikkeustilan vuoksi seurakuntien yhteydenpito seurakuntalaisiin on toisaalta vaikeutunut, toisaalta taas se on löytänyt uusia muotoja. Kokoontumisten peruuntuessa Kuopion seurakuntien sanajumalanpalvelus välitetään virtuaalisesti sunnuntaisin klo 10. Tallenteen voi katsoa myös
myöhemmin. Seurakunnat tuottavat verkkoon ja sosiaaliseen mediaan
myös muita lyhyitä hartauksia.
Kirkolla on määritelty tehtävä henkisen tuen antamisessa kriisiaikana.
Kirkon tärkeänä tehtävänä on pitää yllä jatkuvuutta sekä välittää sanomaa toivosta kattavasti.
Kirkko ja koti –lehti ilmestyi 25.3. Seuraava lehti tulee 29.4. Olisi tärkeää,
että ihmiset saisivat seurakunnista rohkaisevan viestin ennen pääsiäistä.
Seurakunnat ovat toteuttaneet yhteisen pääsiäiskortin, joka jaettaisiin
suorajakeluna kaikkiin kotitalouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelu- eikä mainoskieltoa. Pääsiäiskortin painatus- ja jakelukustannukset ovat noin
15.500 euroa (sis. alv). Koska poikkeustilanteeseen ei ole voitu varautua,
tätä varten ei myöskään ole varattu määrärahaa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi, että
pääsiäiskortti toteutetaan ja kustannukset otetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

67
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

68
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.
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69
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 11: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
70
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.00.

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 30.3.2020

Marita Mankinen

Sakari Kainulainen

