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Aika

Ma 20.2.2017 klo 16.30 – 17.15

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Timo Knuuttila
Eero Koivisto
Leena Kumpusalo
Erkki Pesonen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Sirkka Vuorinen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
Koiviston varajäsen
jäsen
jäsen
Pesosen varahenkilö
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Kumpusalon varajäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

läsnä
poissa
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä 426: 1, 2, 5, 6.

Matti Jantunen

läsnä

35
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 on postitettu hallintovirastosta 15.2.2017.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Koivisto ja Leena Kumpusalo.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Knuuttila ja Sirkka Vuorinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 22.2 – 10.3.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

37
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

38
KERTOMUS ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2016
Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle
11.3.1993 päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan
rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänin alueella asuvien, 75 vuotta
täyttäneiden, vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin
avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.5.1994 ottaa testamentin vastaan ja
sitoutua täyttämään sen ehdot. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti
27.9.1995 rahastolle säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston
hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 9.2.2015 rahastolle hoitokunnan vuosiksi
2015 - 2016. Hoitokunnan puheenjohtajaksi nimettiin rekisteripäällikkö
Taisto Toppinen ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan toimintaa valvoo yhteinen
kirkkoneuvosto, jolle hoitokunnan tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan. Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan jäsenille maksetaan rahaston varoista palkkio, jonka hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto.
Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti 6.6.1995 testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle.
Elli Kankkusen testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2016 on esityslistan liitteenä 1. Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa
56.538,79 euron ylijäämää. Tästä tulee testamentin määräysten mukaan
jakaa avustuksina 4/5 eli 45.231,03 euroa. Loppuosa ylijäämästä 1/5
11.307,76 euroa, tulee rahastoida testamenttirahaston pääoman lisäykseksi.
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Hoitokunta käsitteli 8.2.2017 testamenttirahaston tilinpäätöstä vuodelta
2016 ja hyväksyi sen. Hoitokunta päätti jakaa avustuksina vuoden 2016
tuotosta 4/5 eli 45.231,03 euroa. Avustusten jakoperusteita kuntien kesken perustuvat KELA:lta tammikuussa 2013 saatuun tietoon.
Hoitokunta on päättänyt esittää, että kullekin jäsenelle palkkioksi maksetaan 1.200 euroa vuodelta 2016.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja
2. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hoitokunnan jäsenille maksettavan palkkion vuodelta 2016, joka on 1.200 e/jäsen.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Hallintojohtaja Timo Korhonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
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TESTAMENTTIRAHASTOJEN HOITOKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2017 - 2018
Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle
11.3.1993 päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan
rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänissä asuvien, 75 vuotta täyttäneiden, vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti rahastolle säännöt 27.9.1994. Rahaston
sääntöjen mukaan sen hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen
kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää
myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Rahaston sääntöjen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee hoitokunnan, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kirkkoneuvosto nimeää
yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Vuosina 2015 - 2016 hoitokunnan puheenjohtajana on toiminut rekisteripäällikkö Taisto Toppinen ja muina jäseninä varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 29.8.2016, että Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunnan nimi muutetaan testamenttirahastojen hoitokunnaksi. Nimenmuutos johtui siitä, että hoitokunnan hoidettavaksi oli tullut
Elli Kankkusen testamenttirahaston lisäksi muitakin pääomiltaan varsin
mittavia testamentteja, kuten Aino ja Olavi Talveksen ja Asta Heimon testamenttien sijoitustoiminnan hoitaminen. Kirkkoneuvosto päätti myös, että
testamenttirahastojen hoitokunta hoitaa jatkossa kaikkien testamenttirahastojen sijoitustoiminnan, mikäli seurakunnat eivät halua hoitaa sijoitustoimintaa itse.
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Taisto Toppinen, Seppo Huttunen ja Timo Korhonen ovat ilmoittaneet
olevansa käytettävissä hoitokunnan jäseniksi myös alkavalla toimikaudella.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että asetetaan testamenttirahastojen hoitokunta vuosiksi 2017 - 2018
ja
2. että hoitokunnan puheenjohtajaksi nimetään rekisteripäällikkö Taisto
Toppinen ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Hallintojohtaja Timo Korhonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

40
KUVATAIDETOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN
Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman kuvataidetoimikunnan johtosäännön mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tulee valita toimikaudekseen kuvataidetoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Yhden jäsenistä tulee olla valtakunnallisen kuvataideliiton jäsen ja yhden teologi.
Päättyneellä toimikaudella kuvataidetoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana intendentti Marianna Huttunen ja muina jäseninä opetusneuvos
Eija Vähälä, lehtori Anne Rissanen, arkkitehti Pertti Vehreävesa ja
pastori Juha Välimäki. Anne Rissanen on valtakunnallisen kuvataideliiton
jäsen. Kuvataidetoimikunnan sihteerinä ja teologijäsenenä on toiminut
Juha Välimäki.
Kuvataidetoimikunta on vastannut seurakuntayhtymän ja seurakuntien
taidehankinnoista. Se on osallistunut myös uusien toimitilojen kuvataideohjelmiin ja alttaritekstiilien hankintoihin.
Taidehankintoihin varattua määrärahaa on talouden tiukentuessa jouduttu viime vuosina pienentämään. Myöskään uusia toimitiloja ei ole rakenteilla ja monista jo olemassa olevista tiloista on luovuttu tai luovutaan.
Tämä muuttaa myös kuvataidetoimikunnan tehtäviä. Toimikunta voisi itse
pohtia rooliaan ja sen jälkeen sen johtosääntöä voitaisiin tarvittaessa
muuttaa.
Kuvataidetoimikunnan jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä
myös jatkossa.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on perinteisesti ollut läsnäolo- ja puheoikeus kuvataidetoimikunnan kokouksissa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että asetetaan kuvataidetoimikunta toimikaudeksi 2017 – 2018,
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2. että kuvataidetoimikunnan puheenjohtajaksi nimetään intendentti Marianna Huttunen ja muiksi jäseniksi opetusneuvos Eija Vähälä, lehtori
Anne Rissanen, arkkitehti Pertti Vehreävesa ja pastori Juha Välimäki,
3. että Juha Välimäki määrätään kuvataidetoimikunnan sihteeriksi ja
4. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus kuvataidetoimikunnan kokouksissa.
Kirkkoneuvosto:

. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Tarja Välimäki poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

41
ALAVAN SEURAKUNNAN LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 1.8.2017
Vuonna 2014 seurakuntayhtymässä toteutetun lapsityötä koskevan organisaatiouudistuksen seurauksena 22 yhtymän 28 lastenohjaajasta siirrettiin yhteisestä lapsityöstä paikallisseurakuntiin. Tässä yhteydessä Alavan
seurakuntaan siirrettiin 3,5 lastenohjaajaa.
Alavan seurakunnan lastenohjaaja Eeva Saarelainen on ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästä 1.8.2017 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto
Alavan seurakunta on pyytänyt lupaa täyttää avoimeksi tuleva lastenohjaajan työsuhde. Lastenohjaajan työsuhde on perusteltua täyttää Alavan
seurakunnan lapsityön toiminnan turvaamiseksi.
Johtoryhmä käsitteli asiaa 6.2.2017. Johtoryhmä puolsi lastenohjaajan
työsuhteen täyttämistä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Eeva Saarelaisen irtisanoutuminen lastenohjaajan työsuhteesta
merkitään tiedoksi ja
2. että Alavan seurakunta oikeutetaan täyttämään avoimeksi tuleva lastenohjaajan työsuhde.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

42
ERON MYÖNTÄMINEN EILA MIETTISELLE PUIJON SEURAKUNNAN EMÄNNÄN VIRASTA
Puijon seurakunnan emäntä Eila Miettinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää
eroa Puijon seurakunnan emännän virasta 1.8.2017 lukien eläkkeelle
jäämisen johdosta.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto
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Puijon seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa 8.2.2017. Seurakuntaneuvosto toteaa, että emännän viran täyttämättä jättäminen ja lakkauttaminen ei sisälly Puijon seurakunnan säästösuunnitelmaan. Seurakuntaneuvosto katsoo, että emännän tehtävä on keskeinen kirkonpalvelutiimissä ja
tärkeää seurakuntatyön kannalta. Seurakuntaneuvosto esittää emännän
palvelussuhteen täyttämistä ja perustelee sitä seurakunnan toimintaedellytysten turvaamisella.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan emännän palvelussuhde on perusteltua em. syistä täyttää.
Emännän virka on perusteltu seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa emännän työsuhteeksi ja lakkauttaa emännän virka.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Eila Miettiselle myönnetään ero Puijon seurakunnan emännän virasta 1.8.2017 lukien ja
2. että Puijon seurakunta oikeutetaan täyttämään emännän palvelussuhde.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

43
PUIJON SEURAKUNNAN EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Eila Miettinen jää eläkkeelle Puijon seurakunnan emännän virasta
1.8.2017. Puijon seurakunnan toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää palvelussuhteen täyttämistä.
Viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa emännän työsuhteeksi ja lakkauttaa
emännän virka.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Puijon seurakunnan emännän vaativuusryhmän 402 virka lakkautetaan 1.8.2017 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

44
ALAVAN SEURAKUNNAN EMÄNTÄ-VAHTIMESTARIN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 30.3.2015, että Alavan seurakunnan
emäntä-vahtimestarin virka voidaan täyttää määräaikaisena 31.8.2017
saakka. Viran täyttämistä määräaikaisena perusteltiin tarpeella selvittää
kiinteistötoimen henkilöstöjärjestelyjä ja kiinteistönhoitohenkilökunnan
mahdollisella siirtämisellä kiinteistötoimen alaisuudesta paikallisseurakuntien alaisuuteen.
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Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.6.2015 valita virkaan restonomi Katri
Hyvärisen.
Sittemmin on todettu, että emäntä-vahtimestarin palvelusuhde on perusteltua täyttää toistaiseksi Alavan seurakunnan toimintaedellytysten ja palvelutason turvaamiseksi. Tämä järjestely on hyväksytty myös vuoden
2017 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa.
Emäntä-vahtimestarin viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa emäntävahtimestarin työsuhteeksi ja lakkauttaa emäntä-vahtimestarin virka.
Emäntä-vahtimestarin työsuhteeseen voidaan siirtää Katri Hyvärinen työsuhdetta haettavaksi julistamatta. Katri Hyvärinen on antanut suostumuksensa siirtämiseen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että restonomi Katri Hyvärinen siirretään 1.9.2017 lukien Alavan seurakunnan emäntä-vahtimestarin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

45
ALAVAN SEURAKUNNAN EMÄNTÄ-VAHTIMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Alavan seurakunnan emäntä-vahtimestarin määräaikaisesti täytetty virka
on tarkoitus muuttaa seurakuntayhtymässä noudatetun periaatteen mukaisesti emäntä-vahtimestarin työsuhteeksi. Näin ollen emäntävahtimestarin virka voidaan lakkauttaa 1.9.2017 lukien.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi
-

Kirkkoneuvosto:

että Alavan seurakunnan emäntä-vahtimestarin vaativuusryhmän 402
virka lakkautetaan 1.9.2017 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

46
LÄHETYSJUHLIEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2018
Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat ovat yksi suurista vuotuisista kirkollisista tapahtumista maassamme. Lähetysjuhlilla on pitkät perinteet.
Lähetysjuhlien järjestäminen käynnistyi Lähetysseuran perustamisen
vuoden 1859 jälkeen. Vuosittain juhlat on järjestetty vuodesta 1901 lähtien. Vuoden 2016 lähetysjuhlat järjestettiin Vihdissä ja reformaation
merkkivuoden tapahtuma 2017 järjestetään Turussa yhteisenä tapahtumana Kirkkopäivien kanssa 19 - 21.5.2017. Viime vuosina Lähetysjuhlille
on osallistunut 6 000 – 10 000 ihmistä paikkakunnasta riippuen.
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Lähetysjuhlien järjestämisestä Kuopiossa vuonna 2018 on neuvoteltu
seurakuntayhtymän ja Lähetysseuran edustajien kesken syksyllä 2016.
Tapahtuman ajankohdaksi on kaavailtu alustavasti 26 - 27.5.2018. Juhlien pitopaikaksi on alustavasti varattu Kuopio-halli.
Lähetysjuhlien järjestäjänä toimivat perinteisesti paikallinen seurakunta/seurakuntayhtymä sekä Suomen Lähetysseura. Järjestäjänä voi toimia myös kaupunki, joka on useimmiten osallistunut tapahtuman kustannuksiin harkitsemallaan tavalla, useimmiten avustuksen muodossa.
Lähetysjuhlien ohjelma on tarkoitus suunnitella yhdessä järjestäjien nimeämien toimijoiden kanssa. Ohjelma keskittyy Lähetysseuran ja seurakuntien lähetystyön ja kansainvälisen vastuun ajankohtaisiin asioihin.
Lähetysseuran vuosikokous pidetään tapahtuman yhteydessä, samoin
lähetystyöntekijöiden siunaaminen tehtäväänsä juhlamessussa. Ohjelmaan voi sisältyä tarjontaa aikuisten ohjelman lisäksi myös lapsille ja
nuorille.
Tapahtuman budjetti on vaihdellut merkittävästi paikkakuntakohtaisesti
150.000 – 300.000 euron välillä. Työnjako kustannusten jakamisessa on
ollut se, että paikallinen järjestäjä vastaa juhlien pääsihteerin palkkauskuluista, tiloista, rakenteista ja mahdollisista ruokailuista. Lähetysseura
puolestaan on vastannut pääsääntöisesti tapahtuman ohjelmien kuluista.
Tapahtuma on osallistujille maksuton, mutta kolehteja on kerätty Lähetysseuran ulkomaantyön kohteisiin.
Seurakuntayhtymä joutuu varautumaan pääsihteerin palkkauskuluihin
osa-aikaisena vuoden 2017 syksyllä ja päätoimisena 1.1 - 30.6.2018. Lisäksi seurakuntayhtymä joutuu vastaamaan mahdollisista tilavuokrista,
rakenteista ja ruokailuista, mikäli sellainen juhlien organisaation toimesta
järjestetään. Vuoden 2017 talousarviossa Lähetysjuhlien valmistelukustannuksiin on varattu 25.000 euroa.
Käytännössä Lähetysjuhlia ryhtyy valmistelemaan johtoryhmä, johon
yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntayhtymän edustajat ja Lähetysseura kaksi oman johtoryhmänsä jäsentä. Lisäksi seurakuntayhtymän
pitää varautua Lähetysjuhlien järjestämiseen varaamalla tarkoitukseen
riittävä määräraha vuoden 2018 talousarvioon. Tarvittavan määrärahan
suuruutta on tässä vaiheessa vaikea tarkasti ennakoida, mutta sen suuruus voisi olla 150.000 – 200.000 euroa. Määrärahatarpeen suuruus tarkentuu valmistelun edetessä kuluvan vuoden aikana. Myös Kuopion
kaupunki olisi hyvä saada mukaan järjestelyihin ja mahdollisesti myös
osittain vastaamaan esim. avustuksen muodossa ainakin tilakustannuksiin.
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi tässä vaiheessa tehdä päätökseen osallistumisesta Lähetysjuhlien järjestämiseen, nimetä seurakuntayhtymän
edustajat Lähetysjuhlien johtoryhmään ja sitoutua varaamaan tarvittavat
määrärahat vuoden 2018 talousarvioon Lähetysjuhlien järjestämiseen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Kuopion seurakuntayhtymä on järjestäjänä vuoden 2018 Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla,
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2. että Lähetysjuhlien johtoryhmään seurakuntayhtymän edustajiksi nimetään lääninrovasti Jaana Marjanen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leino, hallintojohtaja Timo Korhonen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Laurinkari ja
3. että seurakuntayhtymä sitoutuu varaamaan vuoden 2018 talousarvioon määrärahan Lähetysjuhlien järjestämiseen
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

47
KUOPION JA YMPÄRISTÖN RAUHANYHDISTYS R.Y:N AVUSTUSANOMUS
Kuopion ja ympäristön rauhanyhdistys r.y, on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 3 olevan kirjelmän, jossa se anoo
17 500 euron toiminta-avustusta.
Rauhanyhdistyksen toiminta keskittyy laajaan seuratoimintaan sekä vilkkaaseen lapsi- ja nuorisotyöhön eri toimintamuotoineen. Yhdistys tekee
paljon arjen diakonia- ja vanhustyötä. Jäseniä yhdistyksessä on 550 ja
sen viikoittaiseen toimintaan osallistuu n 1 500 henkilöä, joista lapsia ja
opiskelevia nuoria on kaksi kolmasosaa.
Rauhanyhdistyksellä on vuonna 1987 valmistunut n. 1 000 m2:n suuruinen toimitalo Kettulanlahdessa. Toimitalo on palvellut hyvin yhdistyksen
toimintaa, mutta toiminnan laajentuessa ja tekniikan vanhentuessa siinä
on jouduttu tekemään useita muutos- ja parannustöitä. Toimitalossa toteutettiin laaja peruskorjaus, joka valmistui vuosi sitten. Peruskorjauksessa käytiin läpi kaikki pinnat ulkoa ja sisältä, vaihdettiin lämmitysjärjestelmä maalämpöön ja ilmanvaihto ja valaistus uusittiin lähes kokonaan.
Yhdistyksen maksuvalmius on ollut haastava jo kuukausia ja siksi se
pyytää avustusta selviytyäkseen maksuvelvoitteistaan. Peruskorjausta
varten yhdistys joutui ottamaan 400.000 euron lainan, mikä ei kuitenkaan riittänyt yhdistyksen säästöjen kanssa täysin remontin kustannusten maksamiseen. Maksuvalmiuden heikkeneminen johtuu paitsi toimitalon peruskorjauksesta ja sitä edeltäneestä pysäköintialueen rakentamisesta myös peruskorjauksen myötä kohonneesta kiinteistöverosta. Yhdistys on suunnitellut hoitaa remonttilainan pois suunniteltua pitemmällä
maksuajalla ja samalla tehostamalla varainkeruutoimintaa. Edellä mainitut asiat ovat kiristäneet yhdistyksen maksuvalmiutta ja uhkaavat olemassa olevan ydintoiminnan toteuttamista. Sen tähden yhdistys anoo
toiminta-avustusta.
Kuopion ja ympäristön rauhanyhdistys r.y. ei ole tiettävästi koskaan hakenut seurakuntayhtymältä taloudellista avustusta eikä sitä myös saanut.
Muita herätysliikkeitä mm. Herättäjäyhdistystä ja Kansanlähetystä on
avustettu useaan kertaan.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntayhtymä voisi avustaa
rauhanyhdistystä kertaluonteisesti myöntämällä sille sen anoman avustuksen. Tämä olisi myös tasapuolista herätysliikkeiden kohtelua.
Hallintojohtaja ehdottaa,

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

2/2017
2/2017

10

1. että Kuopion ja ympäristön rauhanyhdistys r.y:lle myönnetään 17.500
euron toiminta-avustus ja
2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Hannu Tervonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

48
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

49
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

50
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liitteeksi §:ään 50. Liite 4.

51
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.15.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 20.2.2017

Timo Knuuttila

Sirkka Vuorinen

