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ESITYSLISTA
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Aika

Tiistai 16.8.2016 klo 17.00

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros

Kokoonpano ja läsnäolo
Ilpo Rannankari
puheenjohtaja
Liisa Karjalainen
varapuheenjohtaja
Iris Asikainen
jäsen
Markku Hyvärinen
jäsen
Merja Leppälä
jäsen
Matti Mänttäri
jäsen
Seppo Niskanen
jäsen
Mauri Pesonen
jäsen
Auli Poutiainen
jäsen
Riitta-Liisa Rautsi
jäsen
Sirkka Sinkkonen
jäsen
Antti Tapaninaho
jäsen
Maija Taskinen
jäsen
Arja Tiittanen
jäsen
Eero Wetzell
jäsen
Kirsi-Marja Myöhänen, Niskasen varajäsen
Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Lauri Kastarinen
Satu Karjalainen
Liisa Penttinen
Emmi Haring
Kirsi Perämaa
Katriina Hujanen

1. kappalainen
vs. kappalainen
seurakuntapastori
vs. seurakuntapastori
vs. rovastikuntapastori
sihteeri

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

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
läsnä
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KOKOUKSEN AVAUS
Veisattiin virsi 518:1-3
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
94
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
jäsenistä. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen
kokousta.
Mikäli seurakuntaneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt tulemasta mukaan
seurakuntaneuvoston kokoukseen, hänen on ilmoitettava poissaolostaan
mahdollisimman pian Katriina Hujaselle puh. 040 4848 248 tai
katriina.hujanen@evl.fi
Esitys

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä:
Lisätään kohtaan 108 muut mahdolliset asiat, pykälät 108.3., 108.4. ja 108.5.
Päätös

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO SEKÄ
KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina kokouksen jälkeen ja nähtävillä
17.8.- 17.9.2016 ma-pe klo 9-15 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa,
Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys

Valitaan toimistosihteeri Katriina Hujanen seurakuntaneuvoston sihteeriksi
ajalle 16.8.2016- 31.12.2018.

Päätös

Esityksen mukaan.

Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat tähän kokoukseen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mantti Mänttäri ja Merja Leppälä.
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ESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAKSI TALOUSARVIOON 2017 SEKÄ TOIMINTA – JA
TALOUSSUUNNITELMAAN 2018–2019 (ta-lomake 6)
Hallintovirasto on pyytänyt seurakunnalta esityksen investointisuunnitelmaksi
vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2018–2019 toiminta- ja
taloussuunnitelmaa varten.
Esitys

Annetaan seuraava lausunto seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaan:
Seurakuntayhtymässä on kevään ja kesän 2016 aikana alettu etsiä aktiivisesti
korvaavia tiloja Suokatu 22:n tiloille.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto haluaa kiinnittää huomiota
siihen, että mahdollinen Suokatu 22:sta luopuminen ei merkitse vain toimistojen
siirtämistä toiseen paikkaan, vaan koskee koko sitä seurakuntalaisten palvelua,
jota tuomiokirkkoseurakunta tällä hetkellä hoitaa Keskusseurakuntatalossa.
Siellä
sijaitsevat
tuomiokirkkoa
lukuun
ottamatta
kaikki
tuomiokirkkoseurakunnan toiminnalliset tilat.
Tuomiokirkkoseurakunnan ja - koska esim. keskusseurakuntatalo palvelee
laajasti kuopiolaisia – koko kuopiolaisen seurakuntaelämän kannalta on tärkeää,
että uusien seurakuntatilojen suunnittelussa lähdetään toiminnallisista,
seurakuntalaisten hyvän palvelemisen lähtökohdista. Tämä merkitsee kahta
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1. Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntatilojen
tulee
olla
lähellä
tuomiokirkkoa.
2. Tuomiokirkkoseurakunnan
toimistotilojen
(esim.
nuorisotyön
ja
diakoniatyön toimistot) tulee sijaita seurakuntatilojen yhteydessä tai ainakin
välittömässä läheisyydessä.
3. Seurakuntatilojen tulee olla seurakuntalaisille esteittä saavutettavissa
rakennuksena ja sijainnin kannalta.
Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että mahdollista Suokadun kiinteistöstä
luopumista ei tehdä sellaisella kiireellä, joka estää toiminnallisten näkökulmien
mahdollisimman perinpohjaisen pohtimisen.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilojen suunnittelussa on katsottava
mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Myös vaihtoehto, jossa seurakuntatilat
rakennettaisiin tuomiokirkon mäelle, on tässä tilanteessa perusteellisesti
tutkittava.
Päätös

Esityksen mukaan.
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HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 – 2019
Hallintovirasto on pyytänyt seurakunnalta esitystä suunnittelukaudella
2017 - 2019 päättyvien palvelussuhteiden täyttämisestä ja muista
henkilöstötarpeista.
Talousarvion laadintaohjeissa todetaan: Henkilöstömenojen kasvattaminen
lukuun ottamatta KirVESTESin mukaisia palkankorotuksia ei ole mahdollista.
Tavoitteena
on
seurakuntayhtymän
strategiaan
liittyen
vähentää
henkilöstömenojen määrää luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen.
Talousarvion kehysten laadinnassa on otettu huomioon vuoden 2017 aikana
tapahtuva luonnollinen poistuma, sikäli kuin se on ollut mahdollista.
Mikäli toimintayksikössä on jo talousarviota laadittaessa tiedossa, että
luonnollista poistumaa tapahtuu ja toimintayksikkö katsoo palvelussuhteen
täyttämisen välttämättömäksi, tulevat perustelut täyttämiselle esittää
lomakkeella 7.
Tuomiokirkkoseurakunta on tehnyt säästösuunnitelman, joka koskee avoimeksi
tulevia virkoja. LIITE 1 a ja 1 b

Esitys

Hyväksytään liitteen 1 a ja 1 b mukainen henkilöstösuunnitelma.

Päätös

Henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin liitteen 1a ja 1b mukaisesti.
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ESITYS TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN
KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN/ PALKKIOPERUSTEISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEESTA VUODELLE
2017 (ta-lomake 3)
Hallintovirasto
on
pyytänyt
seurakunnalta
esitystä
kesätyöntekijöiden/palkkioperusteisten työntekijöiden tarpeesta vuodelle 2017
talousarviota varten. LIITE 2.
Esitys

Hyväksytään liitteen 2 mukainen ehdotus kesätyöntekijöiden tarpeesta vuodelle
2017.

Päätös

Esityksen mukaan.
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KONE- JA KALUSTOHANKINNAT, alle 8400 euroa (ta-lomake 4)
Hallintovirasto on pyytänyt seurakunnalta esitystä alle 8400 euron suuruisista
kone- ja kalustohankinnoista vuoden 2017 talousarviota varten. LIITE 3
Esitys

Hyväksytään liitteen 3 mukainen ehdotus kone-ja kalustohankinnoista vuodelle
2017.

Päätös

Esityksen mukaan.
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ATK-HANKINNAT (lomake 5)
Hallintovirasto on pyytänyt seurakunnalta esitystä ATK-laitteiden hankinnoista
vuoden 2017 talousarviota varten. LIITE 4
Esitys

Hyväksytään liitteen 4 mukainen ehdotus kone-ja kalustohankinnoista vuodelle
2017.

Päätös

Esityksen mukaan.
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TAPANI TUPPURAISEN ANOMUS ILEMBULAN KIRKKOKUORON TUKEMISEEN
Tapani Tuppurainen (erikoislääkäri, eläkeläinen) anoo 500 euron avustusta
Tansanialaisen Ilembulan kirkkokuoron tukemiseen. LIITE 5
Kysymyksessä ei ole kirkon virallisen lähetysjärjestön tai seurakuntamme oman
nimikkolähetyskohteen tukeminen, eikä seurakuntaneuvosto ole varannut
erikseen määrärahoja tämän kaltaisiin avustuksiin. Tuppuraisen yhteys kyseiseen
sairaalaan on syntynyt rotarien lääkäripankin kautta.
Tuppurainen on
Tuomiokirkkoseurakunnan jäsen ja hänen aktiivisuutensa asiassa osoittaa
sellaista sitoutuneisuutta lähetystyöhön, jota seurakuntaneuvoston voisi tukea.
Kuorotoiminnan tukeminen vahvistaisi varmasti sairaalan hengellisen elämän
hoitamista.
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Olisi tärkeää, että jos tällainen avustus myönnetään, se olisi selkeästi
kertaluonteinen ja että Tapani Tuppurainen velvoitettaisiin raportoimaan, millä
tavalla annettu avustus on sairaalassa käytetty kuorotoiminnan kehittämiseen.
Avustus voitaisiin myöntää seurakuntaneuvoston käyttövaroista.
Esitys

Myönnetään 300 euron avustus Tansanialaisen Ilembulan luterilaisen sairaalan
kirkkokuoron tukemiseen
Velvoitetaan Tapani Tuppurainen raportoimaan seurakuntaneuvostolle siitä,
millä tavalla rahat on käytetty kuorotoiminnan tukemiseen.
Maksetaan avustus seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

Päätös

Esityksen mukaan.
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LAUSUNNON
ANTAMINEN
SÄÄSTÖVELVOTTEISTA

TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN

JAKOPERUSTEESTA

JA

Seurakuntayhtymässä muutettiin toimintamäärärahojen jakoperusteita vuoden
2011 alusta lukien siten, että tavoitteena oli, että toimintamäärärahat jaetaan
seurakuntien
kesken
jäsenmäärän
mukaisessa
suhteessa.
Poikkeuksen tästä muodosti vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut
Järvi-Kuopion seurakunta, jonka toimintamäärärahat voivat olla 20 prosenttia
suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Syynä tähän oli Järvi-Kuopion
seurakunnan alueellinen laajuus. Lähtökohtana oli, että Järvi-Kuopion
seurakunnan toimintamäärärahat olivat lähes 50 prosenttia suuremmat/jäsen
kuin muiden seurakuntien.
Seurakuntayhtymässä kaikki seurakunnat eivät ole olleet tyytyväisiä
jakoperusteisiin ja niitä on toivottu tarkistettavan. Tämän seurauksena yhteinen
kirkkoneuvosto päätti 31.8.2015 nimetä työryhmän valmistelemaan
vaihtoehtoja toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteiden
kohdistamisperusteista.
Työryhmän
jäseniksi
nimettiin
yhteisen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, professori Juhani Laurinkari, kirkkoherra
Aulikki Mäkinen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen
ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa ja tutustui
samalla
muissa
seurakuntayhtymissä
käytössä
oleviin
malleihin.
Toimintamäärärahojen jakoperusteiden osalta työryhmä katsoi, että
jakokriteereitä ei pitäisi olla kovin monta. Työryhmä päätyi esittämään mallia,
jossa olisi kolme jakokriteeriä. Jokainen seurakunta saisi ensin yhtä suuren
perusosan: 100.000 euroa. Perusteena tälle uudelle jakokriteerille olivat
kirkkojärjestyksessä (KJ 6 luvun 1 §) säädetyt seurakuntien pakolliset virat:
kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Seurakunnan laajuus huomioitaisiin
siten, että pinta-alaltaan suurimmat seurakunnat – Järvi-Kuopio ja Kallavesi –
saisivat ns. pinta-alalisän. Yhteensä pinta-alalisäksi on esitetty 600.000 euroa,
josta pinta-alojen suhteessa osoitettaisiin Järvi-Kuopiolle 2/3 eli 400.000 euroa
ja Kallavedelle 1/3 eli 200.000 euroa. Loppuosa jaettavasta summasta on
tarkoitus jakaa jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.
Esityslistan LIITTEENÄ 6 on työryhmän ehdotuksen laskelma, jossa on
lähtökohtana vuoden 2016 talousarvion toimintamäärärahojen jakomalli. Siitä on
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muokattu edellä esitettyjen jakoperusteiden mukaisesti ehdotus uudeksi
toimintamäärärahojen jakomalliksi. Mallia tulisi oikaista vuosittain vähentämällä
Tuomiokirkon ja Alavan raamia ja lisäämällä muiden seurakuntien raamia. Lisäksi
Tuomiokirkon ja Alavan positiivinen erotus voidaan kirjata toteutuneeksi
säästöksi ja muille seurakunnille negatiivinen erotus lisätä säästövelvoitteeseen.
Kokouksessaan 29.3.2016 yhteinen kirkkoneuvosto päätti Heikki Juutisen
esityksen pohjalta muuttaa työryhmän jakoperustetta niin, että 100 000 €
perusosa poistetaan ja jakoperusteiksi jäävät ainoastaan jäsenmäärä ja pinta-ala.
Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat voivat olla 20 prosenttia
suuremmat/jäsen ja Kallaveden seurakunnan toimintamäärärahat Karttulan ja
Maaningan osalta 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muilla yhtymän
seurakunnilla.
Jakomallista
poistettiin
samalla
ns.
perusosa.
Esityslistan LIITTENÄ 7 on laskelma, jossa kirkkoneuvoston päätöksen
mukaisesti on jaettu vuoden 2016 talousarvion toimintamäärärahat seurakuntien
kesken hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaisesti. Kuten laskelmasta käy ilmi,
saisivat Tuomiokirkko, Alava ja Kallavesi lisää määrärahoja. Männistön, Puijon ja
Järvi-Kuopion seurakuntien toimintamäärärahat taas pienenisivät. Jakomallia
onkin perusteltua oikaista siten, että minkään seurakunnan toimintamäärärahoja
ei tässä vaiheessa lisätä, mutta ne saavat lukea lisäyksen säästöksi, joka vähentää
niiden säästövelvoitetta. Ne seurakunnat, joiden toimintamäärärahat
pienenisivät, eivät menetä määrärahoja, mutta ne lisätään niiden
säästövelvoitteeseen. Yhteisen kirkkoneuvoston aikanaan vahvistaman
säästövelvoitteen mukaan oli arvioitu, että paikallisseurakuntien ja yhteisten
työalojen yhteinen säästövelvoite olisi 4 miljoonaa euroa. Tästä 3 miljoonaa euroa
kohdistettiin paikallisseurakunnille ja 1 miljoonaa euroa yhteisille työaloille.
Nämä säästövelvoitteet perustuivat vuonna 2011 tehtyihin laskelmiin, jonka
mukaan arvioitu talouden kehitys ja välttämättömien peruskorjausinvestointien
toteuttaminen edellytti mainittujen karsintojen tekemistä.
Taloudellinen kehitys on ollut ennakoitua positiivisempaa. Pääsääntöisesti
toimintayksiköt ovat pysyneet menokehyksissään ja verotulojen kehitys on ollut
arvioitua positiivisempaa. Tästä syystä toimintayksiköitten säästövelvoitetta on
mahdollista alentaa. Esityslistan LIITTEESSÄ 8 on ehdotus tarkistetuiksi
säästövelvoitteiksi. Säästövelvoitetta on tarkistettu seurakuntien osalta 3:sta
2 miljoonaan euroon ja yhteisten työalojen osalta 1 miljoonasta eurosta 666.000
euroon. Kun lisäksi otetaan huomioon, että kaikki toimintayksiköt ovat jo
tehneet säästöjä yhteensä 812.370 euroa, jää seurakuntien yhteiseksi
säästövelvoitteeksi tässä vaiheessa 1.442.650 euroa ja yhteisten työalojen
411.580 euroa. Säästövelvoite on jaettu seurakunnille ja yhteisille työaloille
niiden toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Mikäli talouden kehitys sitä
edellyttää säästövelvoitteita voidaan tarkistaa ylöspäin. Yhteisten työalojen
säästövelvoitteiden suhteen on syytä pohtia, kohdistetaanko säästövelvoitteet
yhtä suurina kaikille toimintayksiköille vai voidaanko yhteisiä työaloja tarkastella
säästöjen suhteen esim. yhtenä kokonaisuutena. Ongelmallista on, että osa
toimintayksiköistä on niin pieniä, että esitetyt säästöt saattavat merkitä
käytännössä koko työalan alasajoa.
Seurakunnilta on pyydetty lausunto toimintamäärärahojen jakoperusteesta ja
säästövelvoitteista 15.9.2016 mennessä.
Esillä olleet jakoperusteet eroavat toisistaan jakokriteerien osalta. Työryhmän
tekemä esitys on ottanut jäsenmäärän ja pinta-alan osalta huomioon myös
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toiminnalliset näkökulmat niiltä osin kuin kirkkojärjestys niitä edellyttää
seurakuntien jäsenmäärästä riippumatta. Tämän jälkeen määräraha on jaettu
jäsenmäärän mukaisesti ottaen huomioon myös alueen laajuus. Näin on voitu
huomioida seurakuntien toiminnan kokonaisuus jakokriteereitä laadittaessa.
Esitys:
1.1.

1.2.

1.3.

Seurakuntaneuvosto katsoo, että jakoperusteita laadittaessa olisi
seurattava työryhmän alkuperäistä esitystä. Perusteena on, että se ottaa
kirkkoneuvoston esitystä paremmin huomioon seurakunnallisen työn
kokonaisuuden.
Seurakuntaneuvosto
puoltaa
säästövelvoitteen
tarkastamista
2. miljoonaan euroon. Koska seurakuntayhtymän talouskehitys on ollut
huomattavasti odotettua positiivisempi, säästövelvoitteen takarajaa on
syytä siirtää vuoteen 2023 asti.
Jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistetaan kolmivuotiskausittain
taloudellisen- ja väestökehityksen pohjalta.

Maija Taskinen esitti, että siirretään asia jatkokäsittelyyn. Iris Asikainen kannatti
ehdotusta.
Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti Maija Taskisen esityksen mukaan
palauttaa asian jatkokäsittelyyn.
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PITKÄRANNAN SEURAKUNNAN 25-VUOTISJUHLA
Pitkärannan ystävyysseurakunta viettää 25-vuotisjuhlaansa 23.10.2016. Juhlaan
on kutsuttu edustajia myös Kuopiosta. Edellisessä kokouksessa päätettiin, että
edustajat nimetään seuraavassa kokouksessa.
Esitys:

Nimetään kaksi edustajaa Tuomiokirkkoseurakunnasta.

Päätös:

Tuomiokirkkoseurakunnasta
edustajaksi
23.10.2016 nimettiin Liisa Karjalainen.

Pitkärannan

25-vuotisjuhlaan
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KESKUSTELUA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILOISTA
Seurakuntayhtymässä ollaan etsimässä korvaavia tiloja Suokatu 22:ssa sijaitseville
toiminnoille. Jos Suokadun kiinteistöstä luovutaan kokonaan, se merkitsee sitä,
että Tuomiokirkkoseurakunnalle on löydettävä/ rakennettava uudet
kokoontumis- ja toimistotilat. Puheenjohtaja esittelee kokouksessa tähän
mennessä epävirallisissa keskusteluissa olleita vaihtoehtoja.
Esitys:

Keskustellaan asiasta. Tuomiokirkkoseurakunnan tilan tarve 1000 m2. Esillä
olleet vaihtoehdot Kanttila (suojelukohde), Minna Canthinkatu 4:n kiinteistö
(ent. SOK:n tilat), Krypta (Tuomiokirkon alle), Vuorikatu (Basaarin ent. tilat),
Vanha Pappila mahdollisesti uudisrakennuksineen.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta.
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SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT
Pöytäkirjoja ja muistioita ei ole saapunut.
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ILMOITUSASIAT
Tuomiokapituli on myöntänyt pastori Satu Karjalaiselle osittaista (20%)
virkavapautta
Kuopion
tuomiokirkkoseurakunnan
II-kappalaisen
viransijaisuudesta
ajalle
01.08.2016-31.12.2017
(diaari
n:o
835)
108
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
108.1 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖS TIEDOKSI
Kirkkoherra on palkannut diakoni Paula Vartiaisen hoitamaan diakoni Varpu
Ylhäisen viransijaisuutta tämän virkavapauden ajaksi 4.7.2016 - 26.12.2016.
Hänen palkkauksensa on diakonityöntekijän peruspalkkaus.
108.2
Syyskauden kokousaikatauluksi on ehdotettu 16.4. seuraavaa:

Päätös

-

tiistai 20.09.2016 klo 17.00
tiistai 11.10.2016 klo 17.00
tiistai 08.11.2016 klo 17.00
tiistai 13.12.2016 klo 17.00 – mahdollinen kokouksen siirto toiselle päivälle,
samana päivänä klo 18 alkavan Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen vuoksi

-

13.9. klo 17 ylimääräinen kokous
13.12. aloitetaan jo klo 16.30

108.3
TÄTILÄN VUOKRA 1.1.2017 ALKAEN
Itä-Puijon asukasyhdistykseltä on saapunut sähköpostilla su 14.8. ehdotus, jossa
Itä-Puijon asukasyhdistys ry:n hallitus (toimeksi saaneena Pauli Voutilainen
puh.joht., tiedottaja Itä-Puijon asukasyhdistys ry) on miettinyt yksinkertaistaa
seurakunnan tilamaksujen maksamista Tätilän käytöstä.
Asukasyhdistys ehdottaa seurakunnalle kerran vuodessa maksettavaa
kokonaissummaa, joka on 500€. Käytäntö astuisi voimaan 1.1.2017.
Summaan kuuluvat kaikki seurakunnan nyt tiedossa olevat tilatarpeet,
jumalanpalvelukset (samat määrät kuin vuonna 2016), kerhot ja perhekahvilat.
Muut tilatarpeet neuvotellaan erikseen.
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SEURAKUNTANEUVOSTO
Esitys
Hyväksytään Itä-Puijon asukasyhdistyksen ehdotus käyttökorvaukseksi Tätilän
käytöstä 500 eur kertakorvaus 1.1. 2017 alkaen.
Päätös

Esityksen mukaan.
108.4
JENNI SHAKYAN APURAHA-ANOMUS
Siilinjärven seurakunnan lähetyssihteeri Jenni Shakya hakee apurahaa
opintomatkaan Lähi-Idässä.
Jenni on valittu Kirkon Ulkomaanavun
yhteyshenkilöiden opintomatkalle, jolla tutustutaan Kirkon Ulkomaanavun
työhön Jordaniassa ja Israelissa. Matkan kokonaishinta on 2500 €, josta
omavastuu on 1500 €.
Jenni
on
Siilinjärven
seurakunnan
työntekijä,
mutta
Kuopion
Tuomiokirkkoseurakunnan jäsen. Hän on valmis jakamaan matkan antia myös
Tuomiokirkkoseurakunnassa.
Anomus perusteluineen on nähtävänä kokouksessa.
Koska Jenni on seurakuntamme jäsen ja lupautuu jakamaan matkan antia
seurakunnassamme, voitaisiin hänen matkaansa puheenjohtajan käsityksen
mukaan tukea pienellä summalla, vaikka hänen matkansa varsinaisesti liittyy
hänen tehtäviinsä Siilinjärven seurakunnassa.

Esitys:

Myönnetään Jenni Shakyalle 100 €:n apuraha opintomatkalle Lähi-Itään.
Avustus maksetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

Päätös:

Esityksen mukaan.

108.5.
KIRKONMÄKI JUHLII-TAPAHTUMAN MESSUN AVUSTAJAPALKKIOIDEN JA MAKSAMINEN
Pe 26.8.2016 vietetään Kuopio juhlii- tapahtuman osana Tuomiokirkon
kirkonmäellä Kirkonmäki-juhlii-tapahtumaa. Se on myös osa Tuomiokirkon 200vuotisjuhlaa. Tapahtumaan on valmistunut Risto Eskolalta tilattu gospelmessu.
Messun toteuttavat Kuopion Nuorisokuoro, Neljästä soittajasta ja kahdesta
laulajasta koostuva bändi. Kuopion Nuorisokuorolle sovittu palkkio on 500 € ja
soittajien ja solistien palkkiot 200 €/ henk. Monistuskuluineen kustannukset
ovat 1800-2000 €. Alkujaan nämä menot oli tarkoitus kattaa juhlavuoden
budjetista. Koska juhlavuoden Bach-viikon ohjelmien tuotto jäi odotettua
pienemmäksi,
juhlavuoden
budjetissa
ei
ole
enää
käyttövaraa.
Seurakuntaneuvoston käyttövaroissa on jäljellä 18 000 e käyttämättä.
Esitys:

Maksetaan Kuopio juhlii- messun avustajakorvaukset seurakuntaneuvoston
käyttövaroista.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous ti 13.9. klo 17 Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Crappu 2.krs.

110
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 9 mukaisen muutoksenhakuohjeen ja
valitusosoituksen.

111
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.

Kokouksen puolesta

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja

Katriina Hujanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 16.8.2016

Merja Leppälä

Matti Mänttäri

