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Aika

Ma 28.5.2018 klo 16.30 – 19.10

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Tammekannin varajäsen
Tuula Pesosen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
poissa
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä, poistui
klo 17.30, § 84 käsittelyn jälkeen
kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä, poistui
klo 19.02, § 103 käsittelyn jälkeen
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

Petri Rautio
Juha Moilanen
Pekka Laukkarinen

kiinteistöpäällikkö
puistopäällikkö
tietohallintopäällikkö

läsnä, §§ 80 - 84
läsnä, §§ 80 - 86
läsnä, §§ 80 - 87

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä 129: 1 – 3.

Matti Jantunen
Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen

Käsittelyjärjestys: 80 – 87, 109, 88 – 108, 110 - 116
80
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
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kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista on postitettu hallintovirastosta 23.5.2018.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

81
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Maija Taskinen ja Hannu Tervonen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Taskinen ja Hannu Tervonen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 30.5 – 15.6.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

82
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä § 112.
(Selvitys Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön
testamenttirahastojen toiminnasta vuodelta 2017).

83
PUIJON KIRKON PERUSKORJAUKSEN LAAJUUDEN MÄÄRITTÄMINEN
Puijon kirkko on rakennettu vuonna 1977. Rakennuksen runko on betonia ja
julkisivut tiiltä. LVISA-tekniikka on kunnoltaan sellainen, että peruskorjaus
on tehtävä lähivuosina.
Puijon kirkon ja nuorisotalon LVISA-järjestelmät on tarkoitus korjata ja osittain uusia sekä uusia myös tilojen alkuperäisiä pintoja. Kirkon pohjakerros
on remontoitu vuonna 2012. Kirkon pohjakerroksessa on tarkoitus tehdä
vain LVISA-järjestelmien vaatimat korjaustyöt. Puijon kirkko/nuorisotalon peruskorjaus sisältyy hyväksyttyyn vuosien 2019 - 2020 investointisuunnitelmaan.
Puijon kirkko/nuorisotalon peruskorjauksesta on pyydetty tarjoukset. Urakkatarjousten tarjousaika päättyi 2.5.2018 klo 12.00. Marraskuussa 2017
hankkeesta laadittiin kustannusarvio, jossa arvioitiin hankkeen kokonaiskustannukseksi 4,4 milj. €. Kirkon osalta arvio oli 2,8 milj. € ja nuorisotalon osalta 1,6 milj. €. Hankkeen arvioitiin ylittävän talousarviossa olevan summan ja
sen vuoksi tarjouspyynnössä pyydettiin erillishintaa nuorisotalon osalta, joka
oli optiona.
Rakennusurakasta jätti tarjouksen neljä urakoitsijaa. Ilmanvaihtourakasta
jätti tarjouksen kaksi urakoitsijaa. Putkiurakasta jätti tarjouksen yksi urakoitsija. Sähköurakasta jätti tarjouksen neljä urakoitsijaa. Automaatiourakasta
tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä
1.
Saatujen tarjousten perusteella voidaan arvioida hankkeen toteutuvan kustannusarvion osalta riittävällä tarkkuudella. Urakkaneuvotteluiden jälkeen
päätetään lopulliset urakoitsijat, joiden valinnat tuodaan käsiteltäväksi johtokuntaan ja viedään yhteiseen kirkkoneuvostoon käsiteltäväksi syksyllä 2018.
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Vuodelle 2018 on varattu 50.000 euron määräraha hankkeen suunnitteluun.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu vuosien 2019 – 2020 toimintaja taloussuunnitelmassa noin 3,2 milj. euroa.
Peruskorjauksen kustannukset tarjousten perusteella tulisivat olemaan seuraavat:
Puijon kirkko:
Rakennus- ja LVISA-urakat
Suunnittelu ja rakennuttaminen (13%)
Lisätyöt (16%)
Rakennuttajan hankinnat

1.509.313,00 €
196.208,00 €
241.487,00 €
110.000,00 €

Yhteensä kirkkorakennus

2.057.008,00 €

Nuorisotalo:
Rakennus- ja LVISA-urakat
Suunnittelu ja rakennuttaminen (13%)
Lisätyöt (16%)
Rakennuttajan hankinnat

980.858,00 €
127.511,00 €
156.937,00 €
65.000,00 €

Yhteensä nuorisotalo

1.330.306,00 €

Koko hankkeen kustannusarvio

3.387.314,00 € (sis. alv 24%)

Kustannusarvio ylittää toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2019 2020 esitetyn arvion noin 200.000 eurolla. Kiinteistötoimessa tehdyn alustavan investointisuunnitelman mukaan näyttäisi siltä, että vuosille 2019 - 2029
arvioitujen investointien määrä olisi 43,2 milj. €.
Seurakuntayhtymän talous ei kestä jatkossa näin mittavaa investointien
määrää. Lisäksi verotulojen arvioidaan kääntyvän laskuun lähivuosina. Kaavakehityshankkeiden myötä on mahdollista saada tonttien rakennusoikeutta
lisäämällä tontin arvoa nostettua ja näitä kohteita tulisi seurakuntayhtymän
voida hyödyntää tulevaisuudessa. Mahdollisella arvonnousulla voidaan osittain myös rahoittaa uusia kustannustehokkaita toimitiloja, joko samalle tontille tai muille painopistealueille yhtymän alueella.
Puijon seurakuntakeskuksen hankkeessa toteuttamiseen on olemassa kolme vaihtoehtoa:
Vaihtoehto 1:
Tässä vaihtoehdossa toteutetaan koko hanke, jonka kustannusarvio on noin
3.387.314 €. Molemmat rakennukset peruskorjataan.
Vaihtoehto 2:
Kirkkorakennus peruskorjataan kokonaisuudessaan ja nuorisotaloon tehdään pintakorjausremontti. Tehdään kevyt pintakorjaus ja LVISA-korjaukset
jätetään tässä vaihtoehdossa toteuttamatta.
Aloitetaan neuvottelu Kuopion kaupungin kanssa kaavamuutoksesta, jolla
haettaisiin tontille lisää rakennusoikeutta ja mahdollisuutta rakentaa nuorisotalon paikalle asuinrakennus. Uudisrakennukseen olisi mahdollista integroida seurakunnallisia tiloja katutasoon, jos siihen on tarvetta. Kustannusarvio
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on nuorisotalon osalta noin 250.000 € ja kirkkorakennuksen osalta noin
2.057.000 €. Yhteensä koko hankkeen kustannusarvio on noin 2.307.000 €.
Vaihtoehto 3:
Kirkkorakennus peruskorjataan kokonaisuudessaan ja nuorisotalo jätetään
ennalleen, mutta välttämättömät ylläpitokorjaukset tehdään. Aloitetaan neuvottelu Kuopion kaupungin kanssa kaavamuutoksesta, jolla haettaisiin tontille lisää rakennusoikeutta ja mahdollisuutta rakentaa nuorisotalon paikalle
asuinrakennus. Uudisrakennukseen olisi mahdollista integroida seurakunnallisia tiloja katutasoon, jos siihen on tarvetta. Yhteensä koko hankkeen
kustannusarvio on noin 2.057.008 €.
Vaihtoehdossa yksi kustannukset ylittävät toiminta- ja taloussuunnitelmassa
vuosille 2019 – 2020 esitetyn arvion ja kaavoituksesta saatava mahdollinen
hyöty jää toteutumatta.
Vaihtoehdon kaksi kokonaiskustannus vastaa laadittua kustannusarviota.
Vaihtoehdossa on huomioitu mahdollinen nuorisotalon tilojen käyttö siihen
asti, kunnes uusi mahdollinen kaavamuutos saadaan neuvoteltua. Kaavahankkeen kesto on arviolta noin 2 - 4 vuotta. Kaavahanketta voidaan mahdollisesti toteuttaa naapuritontin kanssa yhteistyössä. Vaihtoehdossa Puijon
seurakunnan tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestely mahdollistetaan mahdollisen uudisrakentamisen kautta. Tontin rakennusoikeuden lisäämisellä
saatavalla korvauksella voitaisiin osittain rahoittaa mahdollisia uusia kustannustehokkaita tiloja.
Vaihtoehdon kolme kokonaiskustannus on määrärahan suuruusluokassa.
Nuorisotalon ylläpitokorjauskulut varataan käyttötalouteen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 15.5.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Puijon kirkon ja nuorisotalon peruskorjausta lähdettäisiin valmistelemaan vaihtoehdon kaksi mukaisesti.
Ennen hankkeen viemistä eteenpäin siitä on perusteltua pyytää Puijon seurakuntaneuvoston lausunto.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että ennen valmistelun aloittamista asiasta pyydetään Puijon seurakuntaneuvoston lausunto esitetyistä vaihtoehdoista mukaan lukien lapsiasiainvaikutukset.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

84
ALAVAN SEURAKUNTALON PERUSKORJAUS/KAAVAHANKE
Alavan kirkko ja seurakuntatalo on valmistunut 31.12.1969. Rakennuksen
runko ja julkisivut ovat betonia. Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia
ja LVISA-tekniikka on kunnoltaan sellainen, että peruskorjaus on tehtävä lähivuosina.
Alavan kirkon ja seurakuntatalon tontti sijaitsee Kuopion Niiralan kaupunginosassa. Kiinteistötunnus on 297-7-57-1. Osoite on Keihäskatu 5 B,
70620 KUOPIO. Tontin pinta-ala on 9 593 m². Tontin nykyinen kaavamerkintä on YK = kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Tontin tehokkuusluku e = 0,5. Tontilla on rakennusoikeutta 3872 ke-
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m², josta on käytetty n. 2850 ke-m². Kirkon ke-m² on n.1510 ja seurakuntatalon n.1340 ke-m². Rakennusoikeutta on jäljellä 1022 ke-m².
Peruskorjauksen arvioitu kustannus on noin 4.067.000 euroa (sis.alv 24%).
Korjausaste on 78,5 %. Suomen Controlteam Oy:n tekemä kustannusarvio
on esityslistan liitteenä 2.
Seurakuntatalon peruskorjaukselle tulisi miettiä vaihtoehtoa, jolla haettaisiin
kaavamuutoksen kautta lisää rakennusoikeutta tontille. Tämä tarkoittaisi
seurakuntatalosta luopumista. Seurakuntatilojen tarve tulisi selvittää. Tämä
mahdollistaisi suunnitella uudet tilat kustannustehokkaasti.
Naapuritontille kirkon vastapää on haettu kaavamuutos v. 2005. Haapaniemi
kortteli nro 8 kaavamerkintä on ALY-1, joka on asuin-, liike ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue. Tontin pinta-ala on 18 338 m2
Tontille on rakennettu 16 500 ke-m2. Tehokkuusluku e = 0,9.
Alavan tontin rakennusoikeus samoin perustein laskettuna olisi 8631 ke-m²,
josta kirkon osuus on noin 1510 ke-m². Jäljelle jäävä rakennusoikeus olisi
mahdollisesti 7121 ke-m². Arviokirjan (29.06.2015) mukaan mahdollisesti
rakennusoikeuden velattomaksi markkina-arvoksi on arvioitu n. 300 €/ke-m²
(+/- 5%). Näin laskettuna mahdollisesti saatava hyöty olisi seurakuntayhtymälle 300 €/ke-m2 x 7121 ke-m² = n. 2.136.300 €. Tästä summasta tulee
vähentää kaupungille maksettava kehittämiskorvaus, joka määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 91 c-p § mukaan.
Seurakuntayhtymän talouden kokonaisuuden kannalta tulisi ottaa huomioon
kaavamuutosvaihtoehto peruskorjauksen lisäksi. Kaavamuutosprosessi kestää arviolta 2-4 vuotta. Prosessi tulisi aloittaa hyvissä ajoin, että tämä vaihtoehto saataisiin tutkittua yhdeksi vaihtoehdoksi peruskorjaukselle. Alavan
kirkkoa koskee jonkinasteinen suojelu maakuntakaavassa. Kirkko ja seurakuntatalo eivät ole suojeltuja kirkkohallituksen toimesta eivätkä ne ole merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) listalla.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 15.5.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että aloitetaan valmistelu tontin
297-7-57-1 kaavamuutoksesta Kuopion kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa viranhaltijoiden toimesta ja että varataan vuoden 2019 talousarvioon erillinen määräraha tarvittavia selvityksiä varten.
Ennen hankkeen valmistelun aloittamista on siitä perusteltua pyytää Alavan
seurakuntaneuvoston lausunto.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
- ennen hankkeen valmistelun aloittamista siitä pyydetään Alavan seurakuntaneuvoston lausunto.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

85
YLIPUUTARHURIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 20.3.2018 perustaa seurakuntayhtymään
ylipuutarhurin viran. Uuden viran perustamisen taustalla on tarve lisätä
hautaustoimen esimiesresursseja ja samalla keventää puistopäällikön
kohtuuttomaksi paisunutta työtaakkaa. Seurakuntayhtymän alue on vuoden 2011 jälkeen laajentunut merkittäväksi. Hautausmaiden lukumäärä ja
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pinta-ala ovat poikkeuksellisen suuret. Saman kokoluokan seurakuntiin ja
seurakuntayhtymiin verrattuna Kuopion hautaustoimen esimiesresurssit
ovat selkeästi alimitoitetut.
Puistopäällikkö Aarne Laukkanen on jäämässä eläkkeelle 1.12.2018 lukien. Käytännössä hän on jättänyt puistopäällikön tehtävät 9.5.2018. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 19.3.2018 puistopäällikön virkaan hortonomi
Juha Moilasen. Juha Moilanen on ottanut viran vastaan ja aloittanut puistopäällikkönä 1.5.2018.
Kirkkolain 6 luvun 10 §:n mukaan avoimeksi tulevat virat on pääsääntöisesti julistettava haettaviksi. Kirkkolain 6 luvun 11 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan kuitenkin ottaa ilman hakumenettelyä, jos menettelyyn
on erityisen painava syy. Tällaisena erityisen painavana syynä voidaan
pitää hautaustoimen esimiestehtävien uudelleen järjestelyä. Myös se, että puistopäällikkö vaihtuu, edellyttää, että hautaustoimen hoitoon saadaan jatkuvuutta.
Ylipuutarhurin virkaan on perusteltua siirtää työnjohtajan tehtävää tällä
hetkellä hoitava puutarhateknikko Miikka Väisänen virkaa haettavaksi julistamatta. Miikka Väisänen täyttää viran kelpoisuusehdot ja hänellä on
pitkä kokemus seurakuntayhtymän hautaustoimen tehtävissä. Väisänen
on ilmoittanut ottavansa viran vastaan. Liite 3.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 12 §:n mukaan
johtokunta antaa kirkkoneuvostolle lausunnon kiinteistöpäällikön, teknisen isännöitsijän, puistopäällikön ja puistopuutarhurin virkojen hakijoista.
Sama koskenee myös ylipuutarhurin virkaa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 15.5.2018. Johtokunta päätti yksimielisesti esittää, että ylipuutarhurin virkaan valitaan virkaa haettavaksi julistamatta puutarhateknikko Miikka Väisänen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että ylipuutarhurin virkaan valitaan virkaa haettavaksi julistamatta puutarhateknikko Miikka Väisänen.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

86
HAUTAUSMAAN TYÖNJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Mikäli Miikka Väisänen siirtyy hoitamaan ylipuutarhurin virkaa, tulee työnjohtajan virka avoimeksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hautaustoimen esimiesresursseissa on vajausta, mikä johtuu seurakuntayhtymän alueen laajenemisesta seurakuntaliitosten seurauksena. Hautaustoimen asianmukaisen hoidon turvaamiseksi työnjohtajan virka on
välttämätöntä täyttää.
Kirkkolain 6 luvun 10 §:n mukaan avoimeksi tulevat virat on pääsääntöisesti julistettava haettaviksi. Työnjohtajan virka voitaisiin laittaa sisäiseen
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hakuun, jolloin kaikilla seurakuntayhtymän palveluksessa olevilla olisi
mahdollisuus hakea virkaa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että työnjohtajan virka täytetään ja
2. että työnjohtajan virka laitetaan sisäiseen hakuun.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

87
EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN VAATIMUKSEN MUKAISEN TIETOSUOJAVASTAAVAN
NIMEÄMINEN
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 on tullut
voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018
alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä
julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa,
että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen
toteutuu myös digitaaliaikana.
Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti
täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen
rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki. Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille,
että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus
pitää sisällään myös uusia oikeuksia rekisteröidyille. Asetus ottaa kantaa
henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kenen
toimesta henkilötietoja saa käsitellä.
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia
valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen
käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä
koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.
Tietosuojaperiaatteita ovat:
- käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
- käyttötarkoitussidonnaisuus
- tietojen minimointi
- tietojen täsmällisyys
- tietojen säilytyksen rajoittaminen
- tietojen eheys ja luottamuksellisuus
- rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus.
Tietosuojaperiaatteita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Rekisterinpitäjän on pystyttävä myös osoittamaan, että näitä
periaatteita noudatetaan. Periaatteiden noudattamisen osoittaminen edellyttää rekisterinpitäjältä muun muassa henkilötietojen käsittelyn aiempaa
tarkempaa suunnittelua ja dokumentointia.
Julkisen sektorin toimijoilla (siis myös seurakunnilla) on velvollisuus
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nimetä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm.
seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota
toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaavan
tehtävänä on myös toimia yhteyshenkilönä sekä rekisteröidyille että
valvontaviranomaisille henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.
Tietosuojavastaavan yhteystiedot on julkistettava ja ne on ilmoitettava
valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa
henkilötietojen käsittelyn lain mukaisuudesta, vaan vastuu kuuluu edelleen rekisterinpitäjälle.
Itä-Suomen it-alueen johtokunta on nimittänyt 13.10.2017
tietosuojavastaavan, joka Itä-Suomen it-aluekeskuksen sopimusseurakuntien on mahdollista nimittää omaksi tietosuojavastaavakseen. Tietosuojavastaavaksi nimitettiin järjestelmäasiantuntija Marko Torvinen.
Seurakunnalla on mahdollisuus nimittää joko oma tietosuojavastaava tai
käyttää It-aluekeskuksen tietosuojavastaavan palvelua. Palvelu sisältää
kaikki ne tehtävät ja työt, jotka tietosuojavastaavalle asetuksen mukaan
kuuluvat. Tietosuojavastaan nimittämisestä, asemasta ja tehtävistä
säädetään tietosuoja-asetuksen 37 - 39 artiklassa.
Samalla seurakuntia pyydetään nimeämään tarvittaessa tietosuojan
yhteyshenkilö (vastaava kuin tietoturvan yhteyshenkilö). Tietosuojan
yhteyshenkilön tehtävänä on toimia yhteyspisteenä seurakunnan ja tietosuojavastaavan välillä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.
Tietosuojan yhteyshenkilön tulisi olla henkilö, jolla on ymmärrys henkilötietojen käsittelystä seurakunnassa sekä tarvittaessa mahdollisuudet ja
keinot selvittää niihin liittyviä asioita yhdessä tietosuojavastaavan kanssa.
Tehtävänsä hoitamiseen yhteyshenkilön tulee saada tarvittava tuki rekisterinpitäjältä (seurakunta) ja tietosuojavastaavalta. Kuopion seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi voitaisiin nimetä järjestelmäasiantuntija
Marko Torvinen. Seurakuntayhtymässä tietosuojan yhteyshenkilö voitaisiin nimetä jokaiseen seurakuntaan ja yhteiseen työmuotoon erikseen.
Paikallisseurakunnat ja yhteiset työalat voisivat nimetä itse omat tietosuojan yhteyshenkilönsä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi nimetään järjestelmäasiantuntija Marko Torvinen ja
2. että paikallisseurakuntia ja yhteisiä työaloja pyydetään nimeämään
omat tietosuojan yhteyshenkilönsä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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HELVA-TYÖRYHMÄN RAHOITUSHAKEMUS
Helva-työryhmä (Hengellisen elämän vahvistamisen ja retriittityön työryhmä) hakee yhteiseltä kirkkoneuvostolta rahoitusta Hannoveriin, Saksaan, 9 -16.9.2018 välisenä aikana suuntautuvalle opintomatkalle kahden
Kuopion seurakuntayhtymän jäsenen matkaa varten (työntekijä + seurakuntalainen). Helvan toimintaperiaate on, että työntekijät ja seurakuntalaiset toimivat tasavertaisina. Hakemus ja Hannoverin Hiljaisuuden kirkon ohjelma vierailuviikolla on esityslistan liitteenä 4.
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Opintomatkan tavoitteena on tutustua pastori Maike Ewertin johtaman
Hiljaisuuden kirkon toimintaan, sen teologisiin lähtökohtiin sekä osallistua
vierailuviikon ohjelmaan.
Matkan hinta on noin 1.000 euroa/matkustaja (sisältää lennot, junamatkat, asumisen Airnbn:n asunnossa ja kotimaan päivärahat). Työryhmä
hakee rahoitusta yhteensä 2.000 euroa. Työryhmä on jo myöntänyt rahoituksen yhdelle työntekijälle ja yhdelle seurakuntalaiselle.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan kahden henkilön vierailu Hannoverissa on riittävä eikä lisärahoitusta ole tarpeen myöntää.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että anottua lisärahoitusta ei myönnetä, vaan Helva-työryhmä toimii
vuoden 2018 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Upi Heinonen esitti, että rahoitus myönnetään Anna Väätäisen matkakustannuksiin. Eero Wetzell kannatti Upi Heinosen esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi kädennostoäänestyksen.

Kirkkoneuvosto:

Äänin 8 - 4 kirkkoneuvosto päätti myöntää rahoituksen Anna Väätäisen
matkakustannuksiin. 1 tyhjä.

89
PASTORI SATU KARJALAISEN OPINTOVAPAAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Tuomiokirkkoseurakunnan 2. seurakuntapastori Satu Karjalainen on anonut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulista virkavapautta (opintovapaa)
ajalle 1.10.2018 - 31.12.2019.
Opintovapaalain 4 §:n mukaan ”Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on
kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin
oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden
vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.”
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
17.4.2018. Seurakuntaneuvosto puoltaa Satu Karjalaisen virkavapautta
ajalle 1.10.2018 - 31.12.2019. Seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle
1.10.2018 - 31.12.2019.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Seurakuntapastorin viran täyttäminen Satu Karjalaisen virkavapauden
ajaksi on perusteltua tuomioseurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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- että tuomiokirkkoseurakunnalle annetaan lupa täyttää seurakuntapastorin virka Satu Karjalaisen virkavapauden ajaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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PASTORI SANNA MERTASEN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Männistön seurakunnan seurakuntapastori Sanna Mertanen on anonut
virkavapautta 29.6.2018 – 31.8.2019 väliseksi ajaksi.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa
kokouksessaan 25.4.2018. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Männistön seurakunnalle luvan palkata sijainen Sanna Mertasen virkavapauden ajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Seurakuntapastorin viran täyttäminen Sanna Mertasen virkavapauden
ajaksi on perusteltua Männistön seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Männistön seurakunnalle annetaan lupa täyttää Männistön seurakunnan seurakuntapastorin virka Sanna Mertasen virkavapauden ajaksi
29.6.2018 – 31.8.2019.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN HÄKKILÄN ERÄ RY:N KANSSA
TILALLE MURRONNIEMI, KIINTEISTÖTUNNUS 686-402-4-62
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Häkkilän Erä Ry:llä on vuokrasopimus koskien kaiken riistan metsästystä tilalla Murronniemi, kiinteistötunnus 686-402-4-62. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 20.5.2018.
Murronniemen tila sijaitsee Rautalammin kunnan Hanhitaipaleen kylässä
ja sen pinta-ala on yhteensä 219,00 ha.
Häkkilän Erä Ry on anonut vuokrasopimusten uusimista seuraavaksi viideksi vuodeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi, pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä 0,25
€/ha/v ja hirvieläimien metsästyksestä 0,25 €/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulee (0,50 € x 219 ha x 5v)
547,50 euroa.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 15.5.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Häkkilän
Erä ry:n kanssa tilalle Murronniemi, kiinteistötunnus 686-402-4-62, yhteispinta-alaltaan 219,00 ha, 21.5.2018 – 20.5.2023 väliseksi ajaksi kaiken
riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 547,50 euroa kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään alueella riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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AINO JA OLAVI TALVEKSEN TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Tuomiokirkkoseurakunnalla on Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Aino Talveksen tuomiokirkkoseurakunnalle
15.3.2006 päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen
tuotosta. Aino Talves oli sopinut testamentin tekemisestä aiemmin kuolleen puolisonsa Olavi Talveksen kanssa. Testamentin määräyksen mukaan tuomiokirkkoseurakunta voi käyttää testamentattuja varoja haluamallaan tavalla.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Esityslistan liitteenä 5 on kertomus Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2017.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
17.4.2018. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2017 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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AILI PARVIAISEN TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Tuomiokirkkoseurakunnalla on Aili Parviaisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Aili Parviaisen tuomiokirkkoseurakunnalle 5.9.1989 päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Testa-
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mentin määräyksen mukaan testamentattuja varoja on käytettävä ulkomailla tehtävään lähetystyöhön.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Esityslistan liitteenä 6 on kertomus Aili Parviaisen testamenttirahaston
toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2017.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
17.4.2018. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Aili Parviaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2017 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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TONTIN 297-42-16-3, LOSSIRANNANTIE 42, MYYNTI
Seurakuntayhtymä omistaa Kuopion kaupungin Vehmersalmen kaupunginosan korttelissa 16 tontin no 3. Tontin kiinteistötunnus on 297–42-16-3 ja
osoite Lossirannantie 42, 71310 VEHMERSALMI.
Kyseinen tontti on muodostunut asemakaavamuutoksessa, joka on vahvistunut vuonna 2011. Kaavamuutoksella alueesta muodostui erillispientalojen
korttelialue kaavamerkinnällä AO-25, johon rakentamattomia tontteja tuli 4.
Tontin no 3 pinta-ala on 4703 m2 ja sillä on rakennusoikeutta 1175 k-m2.
Tonteista on laadittu 10.3.2014 auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviot. Arvion tarkkuus on noin +/- 10 %.
Tonttien myynti on aloitettu 11.4.2014. Myyntiä on hoitanut välitysliike Kiinteistömaailma/Kuopion Kodit Oy LKV. Välitysliike on markkinoinut tontteja
internetissä Kiinteistömaailma.fi-, etuovi.com- ja jokakoti.fi-sivustoilla sekä
asunto-/kiinteistökaupan Asuntotori -erikoislehdessä. Myyntitapa on ollut
avoin ja julkinen tarjouskauppa. Kohteessa on pidetty yleisesittelyjä ja yksittäisiä näyttöjä.
Kohteesta on tullut yksi tarjous. Jonna ja Teemu Rissanen ovat tehneet ko.
tontista 60.000 euron ostotarjouksen.
Auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvio tontista on 68.000 euroa (+/-10 %).
Kartta, josta käy ilmi tontin sijainti, arviokirja ja ostotarjous ovat esityslistan
liitteenä 7.
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.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli tontin myyntiä 24.4.2018.
Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tontin myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että tontti 297-42-16-3 myydään Jonna ja Teemu Rissaselle 60.000 euron kauppahinnalla,
2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja
3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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NILSIÄN ISOPAPPILAN, KIINTEISTÖTUNNUS 297-499-19-36, MYYMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 15.12.2015 seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivityksen vuosille 2016 - 2018. Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin: Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo,
Kaavin pappila, Niemenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Nilsiän Pikku Pappila, Nilsiän Isopappila, Nilsiän kanttorila ja Tiirinlahden leirikeskus (Nilsiä).
Myytävänä on n. 6 000 m²:n suuruinen erottamaton määräala Kuopion
kaupungin Nilsiän kaupunginosassa olevasta Isopappila -nimisestä tilasta
kiinteistötunnus 297-499-19-36 ja määräalalla olevat rakennukset.
Arviointiasiantuntija Jouko Leinonen Kiinteistömaailma Oy:stä on 20.6.2016
laatinut Isopappilasta arviokirjan.
Alueella on voimassa 29.8.2000 hyväksytty asemakaava, jossa ko. alue on
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK).
Vanha pappilarakennus on varustettu suojelumerkinnällä sr, suojeltava rakennus. Rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, jonka kunnostuksessa
tulee pyrkiä säilyttämään rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo ja ulkoasu. Vanhan pappilan pihapiiri on merkitty arvokkaaksi pihapiiriksi (ap). YKkorttelialueen rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 400 k-m² ja kerrosluvuksi 1 ½.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on hakenut poikkeamista YKkorttelialueella olevan rakennuksen muuttamiseksi asuin- tai palveluasumisrakennukseksi. Lupa on myönnetty 9.5.2017. Poikkeamispäätös on
voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana kiinteistön omistajan on haettava vastaavaa rakennuslupaa.
Päärakennus on rakennettu alun perin 1860-luvulla. Rakennukseen ei ole
tehty merkittäviä perusparannuksia, vain tarpeelliset kunnostustoimenpi-
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teet. Rakennuksen huoneistoala on piirustusten mukaan n. 413,5 m². Kiinteistö kuuluu kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä kaukolämmön
piiriin. Rakennus on ollut viimeksi päiväkerho- ja virastokäytössä. Rakennuksen kunto on tyydyttävä. Saunarakennuksen pinta-ala on n. 63 m² ja se
on rakennettu vuonna 1958. Saunan kunto on tyydyttävä. Aittarakennuksen
pinta-ala on n. 60 m² ja se on rakennettu vuonna 1963. Aittarakennus on
kunnoltaan tyydyttävä. Maakellareiden (2 kappaletta), kunto on huono.
Arviokirjan mukaan markkina-arvo arviointihetkellä kesäkuussa 2016 oli
suuruusluokkaa 103.000 euroa +/- 20%.
Isopappila on ollut myytävänä Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy:ssä.
Kohteen markkinointi alkoi keväällä 2018. Kohdetta on markkinoitu
opkk.fi:ssä, etuovi.com:ssa, jokakoti.fi:ssä ja oikotie.fi:ssä. Lisäksi kohteen
esitekortti on ollut Nilsiän OPKK:n toimiston ikkunassa.
Tuula Heide-Savolainen ja Jukka Savolainen ovat tehneet Isopappilasta kirjallisen 100.000 euron tarjouksen. Kartta, josta ilmenee määräalan sijainti,
arviokirja ja ostotarjous ovat esityslistan liitteenä 8.
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.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 24.4.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan ja sillä olevien rakennusten myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Tuula Heide-Savolaiselle ja Jukka Savolaiselle myydään Kuopion
seurakuntayhtymän omistamasta Isopappilan 297-499-19-36 tilasta n.
6 000 m2:n määräala ja sillä olevat rakennukset liitteen 8 mukaisesti
100.000 euron kauppahinnalla,
2. että ostajat vastaavat määräalan lohkomisesta ja kaavamuutoksen aiheuttamista kustannuksista,
3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

96
MÄÄRÄALAN MYYNTI ISOPAPPILAN TILASTA, KIINTEISTÖTUNNUS 297-499-19-36
Myytävänä on noin 5 400 m²:n suuruinen erottamaton määräala Kuopion
kaupungin Nilsiän kaupunginosassa olevasta Isopappila -nimisestä tilasta
297-499-19-36. Määräalalla ei ole rakennuksia. Kiinteistörekisteriotteen
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mukaan tilaa rasittaa voimansiirtolinja ja tieoikeuksia. Tilalla on tieoikeuksia
yhteisiin vesi- ja maa-alueisiin. Osoite on Syvärintie 8, 73300 NILSIÄ.
Määräala muodostaa erottamisen jälkeen asemakaavan mukaisen rakennuspaikan numero 6 korttelissa 407. Asemakaavan mukainen rakennuspaikka on merkitty kaavassa merkinnällä AR=rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Suurin sallittu kerroskorkeus on 1. Rakennuspaikkaa koskeva rakennusoikeus tehokkuusluku e=0,15.
Tonteista on 20.6.2016 laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvio. Arvio
on päivitetty 9.3.2018. Arviohinta on n. 30.000 euroa. Arvion tarkkuus on n.
+/- 15 %.
Tuula Heide-Savolainen ja Jukka Savolainen ovat tehneet määräalasta
25.000 euron ostotarjouksen.
Kartta, josta ilmenee määräalan sijainti, arviokirja ja ostotarjous ovat
esityslistan liitteenä 9.
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.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 24.4.2018. Johtokunta päätti esittää määräalan myyntiä esitetyin ehdoin
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Tuula Heide-Savolaiselle ja Jukka Savolaiselle myydään. liitteen 9
mukainen n. 5400 m²:n suuruinen määräala Iso-Pappilan tilasta 297499-19-36 25.000 euron kauppahinnalla,
2. että ostajat vastaavat määräalan lohkomisesta,
3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILOILLE ISOPAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS
297-499-19-36, PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS 297-499-20-37 JA KAPPELI, KIINTEISTÖTUNNUS 297-499-1-22
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tiloille Isopappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36, Pappila, kiinteistötunnus 297-49920-37 ja Kappeli, kiinteistötunnus 297-499-1-22 Kuopion Nilsiässä. Efficient
Network Partner Oy toimii Savon Voima Verkko Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana maakaapeleita ja pienmuuntamoa rakennettaessa.
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Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi
aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 10 on
käyttöoikeussopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy liitteen mukaan.
Kertakorvaus on yhteensä 1.213,60 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 24.4.2018. Johtokunta päätti esittää johtoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin.
Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tiloille Isopappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36,
Pappila, kiinteistötunnus 297-499-20-37 ja Kappeli, kiinteistötunnus 297499-1-22 liitteen 10 mukaisesti,
2. että hyväksytään kertakorvauksena 1.213,60 euroa ja
3. että jakokaappien ja puistomuuntamoiden sijaintipaikat tarkistetaan
katselmuksessa ennen sopimuksen tekemistä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2018
Vuoden 2018 talousarviossa on varattu partiolippukuntien avustamiseen
12 930 euroa. Seurakuntayhtymä avustaa partiolippukuntia, joiden taustayhteisönä on jokin seurakuntayhtymän seurakunnista. Tällaisia lippukuntia on yhteensä 12, joista 11 on hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2018.
Toiminta-avustus on jaettu niin, että kaikille lippukunnille maksetaan 500
euron perusosa ja loput avustusmäärärahasta jaetaan lippukunnille niiden
jäsenmäärien suhteessa. Maaningan Maahisten jäsenmäärä on saatu
Pohjois-Savon partiolaisilta ja muiden lippukuntien Järvi-Suomen partiolaisten piiritoimistosta. Jäsenmäärät ovat Suomen Partiolaiset ry:n jäsenlistauksessa jäsenmaksunsa maksaneiden mukaiset (jäsenajo 17.5.2018).
Avustusten myöntämisperusteena on toimitettu toimintakertomus ja suunnitelma, talousarvio sekä hyväksytty tilinpäätös. Taustayhteisösopimuksen mukaisesti vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava 15.4.
mennessä. Joidenkin lippukuntien osalta hakemuksen liitteiksi vaadittavissa asiakirjoissa on vielä puutteita. Avustukset voitaisiin kuitenkin myöntää
myös näille lippukunnille sillä edellytyksellä, että ne maksetaan vasta, kun
kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu.
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Lippukunta

Jäsenmäärä

Juankosken
Korpikulkurit ry
Kallan Tytöt ry
Karttulan
Kannonkiertäjät
Kinahmin kiipijät ry
Kuopion
Kurjenmiekat ry
Maaningan
Maahiset ry
Petosen
Polunetsijät ry
Puijon
Pakertajat ry
Riistaveden
Vaarunvartijat ry
Saariston Nuotta ry
Vehmerin
vaeltajat ry
Yhteensä

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

6/2018
6/2018

Avustus

Taustayhteisö

45
87

1 076
1 613

Järvi-Kuopion seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta

27
42

845
1 037

Järvi-Kuopion seurakunta

26

833

Kallaveden seurakunta

23

794

Kallaveden seurakunta

75

1 459

Kallaveden seurakunta

146

2 367

Puijon seurakunta

33
27

922
845

Järvi-Kuopion seurakunta
Alavan seurakunta

50

1 139

Järvi-Kuopion seurakunta

581

17

12 930 euroa

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että partiolippukuntien avustus jaetaan edellä olevan laskelman mukaan ja
2. että lippukunnalle myönnetty avustus maksetaan vasta, kun lippukunta on toimittanut kaikki avustushakemuksen liitteiksi vaaditut asiakirjat.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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AVUSTUKSET KRISTILLISILLE JÄRJESTÖILLE 2018
Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 12.000 euron suuruinen määräraha kristillisten järjestöjen avustamiseen. Avustusta on myönnetty harkinnan mukaan niille sitä anoneille järjestöille, jotka ovat toimittaneet yhteiselle kirkkoneuvostolle edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja joita ei ole jo avustettu muilla budjettivaroilla. Vuonna 2017
avustusta anoneita järjestöjä ovat: Aholansaarisäätiö, Changemakernuorisoverkosto, Herättäjä-Yhdistys ry, Kansan Raamattuseuran Säätiö,
Kristityt yhdessä ry, Kuopion NMKY ry, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
ja Suomen Merimieskirkko ry.
Avustusta hakeneiden järjestöjen toiminnallisista tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta voidaan todeta seuraavaa:
Aholansaarisäätiö
Aholansaari on luterilainen sisälähetyskeskus. Sen tehtävänä on mm.
Paavo Ruotsalaisen perinnön vaaliminen. Aholansaaressa käy vuosittain
n. 13 000 ihmistä. Kokonaiskävijämäärästä yli kymmenesosa tulee kirk-
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komme rippikoulu- ja nuorisotyön puitteissa. Myös muussa toiminnassaan
Aholansaari haluaa olla osana kirkon kokonaisuutta. Aholansaarisäätiö
on edelleen vaikeassa taloustilanteessa.
Changemaker-nuorisoverkosto on Kirkon Ulkomaanavun yhteyteen
vuonna 2004 perustettu nuorten ja nuorten aikuisten vapaaehtoisverkosto, joka pyrkii toiminnassaan puuttumaan epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviin ja vahvistaviin rakenteisiin. Toiminnan pysyviä teemoja ovat rauha,
velka ja ympäristö. Avustusta haetaan Changemaker-verkoston toiminnan kehittämiseen.
Herättäjä-Yhdistys ry. on herännäisyyden keskeinen toiminnallinen järjestö. Toiminta-ajatuksena on Siionin virsillä ja seuroilla tukea ja rohkaista
ihmisiä elämään kristittyinä. Seuroja ja kirkkopyhiä järjestetään eri puolilla
maata yhteistyössä paikallisseurakuntien ja niiden työntekijöiden kanssa.
Vastuuta kantavat yhdistyksen jäsenet, paikallisosastot ja yhdistyksen
työntekijät. Herättäjä-Yhdistyksen työaloja ovat sisälähetystyö, kansainvälinen työ, nuoriso- ja opiskelijatyö sekä musiikkityö. Lisäksi yhdistys julkaisee lehtiä, kirjallisuutta ja äänitteitä. Yhdistyksen talous rakentuu lahjoitusten ja kolehtien varaan. Avustusta anotaan joko kansainväliselle
työlle (Heränneen kansan lähetysrahasto) tai Kuopion seurakunnissa ja
Pohjois-Savossa tehtävään aluetyöhön, musiikki-, lapsi- ja varhaiskasvatustyöhön sekä nuoriso- ja opiskelijatyöhön.
Kansan Raamattuseura on kristittyjen väliselle yhteistyölle avoin luterilainen evankelioimisjärjestö. Kansan Raamattuseuran mukaan työ kaikenikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa elävien keskuudessa tähtää
siihen, että mahdollisimman moni löytäisi yhteyden Kristukseen ja seurakuntaan. Kansan Raamattuseura toimii pääasiassa vapaaehtoisin varoin.
Kristityt Yhdessä ry:n toiminnan tavoitteita ovat lähimmäisten auttaminen, evankeliumin välittäminen ja kristittyjen välisen yhteyden edistäminen. Toiminnan painopisteitä ovat Radio Dein tukeminen eri tavoin sekä
valtakunnallisen rukouspuhelimen ylläpito. Kristityt Yhdessä ry anoo
avustusta kotimaan kristilliseen radiotyöhön.
Kuopion Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry. tekee lapsi-, nuoriso- ja aikuistyötä Kuopion kaupungissa kristilliseltä pohjalta. Hengellisen
työn piirejä kokoontuu säännöllisesti kaksi. Partiolippukunta Puijon Pojissa oli vuoden 2017 lopussa 37 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Yleisurheilun parissa toimii lapsia, nuoria ja aikuisia. Poikien kerhotoiminta,
vapaa-ajan virkistys- ja urheilutoiminta ovat näkyvimpiä työmuotoja.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen
jäseniksi ja jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään
yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Neuvoston tarkoituksena on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien myöntämät avustukset ovat olennainen osa Suomen Ekumeenisen Neuvoston taloutta.
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Suomen Merimieskirkko ry:n toiminta-ajatuksena on olla ulkosuomalaisten ja liikkuvien ihmisten kirkko, joka pitää yllä merimieskirkkoja ja tekee kristillistä, sosiaalista, kulttuurista, sielunhoidollista, diakonista ja
kansainvälistä työtä liikkuvien ihmisten parissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Työ tehdään Suomen ev.lut. kirkon kanssa ja sen tunnustuksen
mukaisesti ekumeenisessa yhteistyössä kansainvälisten sisarjärjestöjen
ja paikallisten kirkkojen kanssa. Seurakuntien ja kirkon tuella rahoitetaan
n. 20 % toiminnasta.
Kristillisten järjestöjen avustuspäätöksessä ja avustusten suuruudessa on
syytä huomioida myös järjestöjen paikallisen toiminnan laajuus Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän alueella ja yhteydet ja yhteistyö Kuopion
ev.lut. seurakuntien kanssa.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että avustukset kristillisille järjestöille vuonna 2018 myönnetään seuraavan esityksen mukaisesti:
Järjestö

Avustus 2017

Aholansaarisäätiö
Changemaker-nuorisoverkosto
Herättäjä-Yhdistys, kotimaa
Kansan Raamattuseura
Kristityt yhdessä
Kuopion Nuorten Miesten
Kristillinen Yhdistys
Suomen Ekumeeninen
Neuvosto
Suomen Merimieskirkko
Yhteensä
Kirkkoneuvosto:

Esitys 2018

7.300

7.000

500
2.000
1.200
-

500
1.500
1.000
-

1.200

1.000

1.000
500

500
500

13.700

12.000

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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RIPPIKOULUMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa vuosittain rippikoululaisilta perittävät
maksut.
Rippikoulumaksujen taustalla on ollut ajatus, että rippikoululaisilta peritään
elintarvikehankinnoista aiheutuvat kustannukset, mutta muita seurakunnalle aiheutuvia kustannuksia ei veloiteta.
Kustannustason nousun vuoksi rippikoulumaksuja korotettiin 5 % vuodelle
2018. Tällä hetkellä tarvetta uusille korotuksille ei ole.
Rippikoulumaksujen suuruudeksi vuodelle 2019 esitetään seuraavaa:
Kirkon jäsenet

105 €

Kirkkoon kuulumattomat

210 €
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Päivä- ja iltarippikoulut
Lapin leirit (sisältää kuljetukset)

6/2018
6/2018
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37 €
245 €

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että rippikoulumaksut vuodelle 2019 vahvistetaan esitetyn mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2017
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus on vuoden 2011 alusta lähtien
katsottu osaksi sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestäminen seurakuntayhtymässä on yhteisen kirkkoneuvoston asia. Yhteinen kirkkoneuvosto onkin vuodesta 2011 lähtien valinnut toimikaudekseen kiinteän
ja irtaimen omaisuuden tarkastajat.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 6.2.2017 kiinteän ja irtaimen omaisuuden
tarkastajiksi rakennusinsinööri Timo Auvisen ja metsätalouspäällikkö
Tenho Hynösen toimikaudelle 2017 - 2018. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat antaneet kertomuksensa vuoden 2017 osalta. Kertomus liitteineen on esityslistan liitteenä 11.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus liitteineen
merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2017
Henkilöstökertomukseen kootaan vuosittain henkilöstömääriä ja
–rakennetta sekä henkilöstön tilaa koskevia tietoja. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saisivat sen
avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön
kehittämistyön pohjaksi. Tunnuslukujen perusteet on määritelty kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti ja ne ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia.
Henkilöstökertomus vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä 12.
Henkilöstöasiainjohtokunta hyväksyy henkilöstökertomuksen, jonka jälkeen asiakirja lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteistyötoimikunta käsitteli kertomuksen ja antoi siitä lausuntonsa kokouksessaan 27.3.2018.
Henkilöstöasiainjohtokunta käsitteli asiaa 25.4.2018. Johtokunta hyväksyi
kertomuksen ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
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Henkilöstöpäällikkö Arja Keränen esittelee kertomusta tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
Kirkkoneuvosto:

että henkilöstökertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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YHTEISTEN TYÖALOJEN UUDELLEEN ORGANISOINTI JA
SÄÄSTÖVELVOITTEEN MÄÄRITTELY
Kuopion seurakuntayhtymässä on keskusteltu tarpeesta organisoida uudelleen ns. yhteisten työalojen toiminta. Aihe on noussut esille myös koko
kirkkoa koskevassa pitkään valmistellussa seurakuntarakenteen muutosprosessissa. Seurakuntarakenteen kehittämisen yhtenä lähtökohtana oli
pähkinänkuoressa, että jatkossa kaikki seurakunnat kuuluisivat seurakuntayhtymiin. Tarkoituksena oli, että seurakuntayhtymät hoitaisivat kaikki
tukitoiminnot – hallinnon, talouden, kiinteistöt ja hautausmaat. Kaikki seurakunnallinen toiminta taas oli tarkoitus, niin pitkälle kuin mahdollista, siirtää paikallisseurakuntiin. Seurakuntarakenteen uudistushanke kaatui niukasti kirkolliskokouksessa vuonna 2015.
Seurakuntayhtymässä on aika ajoin noussut esille mahdollisuus siirtää
pääosa yhteisten työalojen toiminnasta paikallisseurakuntien tehtäväksi.
Konkreettisiin toimenpiteisiin tämä ei toistaiseksi ole johtanut, lukuun ottamatta yhteistä lapsityötä, josta suurin osa siirrettiin vuonna 2014 paikallisseurakuntien hoidettavaksi. Iltapäiväkerhotyö jäi edelleen seurakuntayhtymään.
Hallinto-organisaation kehittämisen yhtenä syynä on ollut huoli seurakuntien taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Kirkollisverotulot ovat seurakuntien tärkein tulolähde. Verotulojen kehitys on suoraan verrannollinen
seurakuntien jäsenmäärän kehitykseen. Tämänhetkisen tiedon perusteella näyttää siltä, että seurakuntien jäsenmäärä vähenee vääjäämättä, ja
sen mukana myös kirkollisverotulot. Vaikka seurakuntien jäsenmäärän ja
kirkollisverotulojen kehitystä on erittäin vaikea arvioida tarkasti pidemmällä aikavälillä, on tämän esityksen liitteenä arvio Kuopion seurakuntien jäsenmäärän ja seurakuntayhtymän kirkollisverotulojen kehityksestä vuosina 2018 – 2040. (Liite 1 liitteenä olevassa mietinnössä). Arviot perustuvat jäsenmäärien ja kirkollisverotulojen kehitykseen, eikä niissä ole
huomioitu muita muuttujia.
Yhteisten työalojen organisointikysymykseen sisältyy osaltaan myös kysymys yhteisten työalojen esimiehisyydestä. Kuopion seurakuntayhtymässä yhteisten työalojen esimiehenä on perinteisesti toiminut yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Viime vuosina yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajan työtaakka on käynyt niin suureksi ja aikaa vieväksi, että
on syntynyt painetta muuttaa esimiesjärjestelyjä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.11.2016, että yhteisten työmuotojen esimiestehtävät siirretään vuoden 2017 alusta lukien keskusrekisterin johtajalle määräaikaisesti vuoden 2018 loppuun. Päätös tehtiin määräaikaisena sen tähden, että
selvitystyö yhteisten työalojen organisoinnista oli juuri käynnistymässä.
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Organisaatiouudistus edellyttää myös yhteisten työalojen johtokuntien
aseman tarkastelua ja mm. yhteisen kirkkoneuvoston esittelijöiden tehtäväjaon tarkastelua.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli yhteisten työalojen organisointia
10.10.2016. Kirkkoneuvosto päätti nimetä työryhmän valmistelemaan yhteisten työalojen organisointia ja säästövelvoitteen määrittelyä. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin henkilöstöasiain johtokunnan puheenjohtaja Marketta Rantama ja muiksi jäseniksi yhteisen palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja Heli Vuojärvi, yhteisen kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Juha Hämäläinen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tarja Välimäki, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Upi Heinonen ja kirkkoherra Hannu Koskelainen. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin hallintosihteeri Aarne
Blom. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintojohtajalle annettiin läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksiin.
Työryhmän tehtäväksi annettiin tehdä esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle
yhteisten työalojen organisoinnista ja säästövelvoitteen määrittelystä
31.3.2018 mennessä.
Työryhmä on valmistellut esityksen yhteisten työalojen organisoinniksi.
Työryhmä piti yhteensä 9 kokousta. Työryhmä on tutustunut Kirkon tulevaisuuskomitean mietintöön ja pyrkinyt valmistelutyössä ottamaan huomioon siinä esitettyjä kehittämistavoitteita. Lisäksi työryhmä on tutustunut
muutaman vertailuseurakunnan yhteisten työalojen organisaatioihin. Työryhmä järjesti 29.8.2017 yhteisten työalojen työntekijöille, joita organisaatiomuutos koskee, seminaarin, jossa keskusteltiin organisaatiomuutoksesta. Tässä seminaarissa saadun palautteen perusteella työryhmä on
tarkentanut ehdotustaan yhteisten työalojen organisoimiseksi. Työryhmä
järjesti 15.1.2018 yhteisten työalojen työntekijöille, joita muutos koskee,
informaatio- ja keskustelutilaisuuden ennen asian viemistä seurakuntayhtymän hallintoon.
Työryhmän mietintö on esityslistan liitteenä 13.
Työryhmä on pohtinut tarkkaan esitettyjen kehittämisvaihtoehtojen toteuttamista. Työryhmä on ottanut huomioon yhteisten työalojen työntekijöille
järjestetyssä seminaarissa saamansa palautteen. Työryhmä toteaa, että
ainakaan kaikkien yhteisten työalojen siirtämiseen paikallisseurakuntiin ei
tällä hetkellä ole valmiutta eikä välitöntä taloudellista pakkoa. Työryhmän
näkemyksen mukaan kehittämistyössä voitaisiin ottaa valtuustokauden
mittainen aikalisä. Lähivuodet osoittavat, mihin suuntaan seurakuntien
jäsenmäärien ja talouden kehitys kääntyy. Yhteiset työalat, jotka ovat
pieniä työyhteisöjä, voitaisiin seuraavaksi valtuustokaudeksi (2019 –
2022) organisoida yhdeksi toimintayksiköksi. Tilannetta voitaisiin tarkastella valtuustokauden puolivälissä, vuoden 2020 loppuun mennessä. Perustettavan toimintayksikön esimiehenä toimisi rekisterinjohtaja. Samalla
olisi perusteltua tarkastella nykyistä yhteisten työalojen johtokuntarakennetta ja siirtää kaikki yhteiset työalat yhden johtokunnan alaisuuteen.
Kaikkien yhteisten johtokuntien toimikausi olisi perusteltua muuttaa nykyisestä neljästä vuodesta kahdeksi vuodeksi.
Yhteisten työalojen organisointia ja säästövelvoitteen määrittelyä valmistellut työryhmä esittää, että yhteiset työalat muodostavat yhden hallinnol-
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lisen kokonaisuuden, yhteisen seurakuntatyön yksikön, vuosiksi 2019 –
2022. Prosessin etenemistä tarkastellaan vuoden 2020 lopussa. Tarkastelun kriteereinä ovat seurakuntayhtymän talouden kehityksen lisäksi
säästövelvoitteiden toteutuminen ja yhteisten työalojen sisäisen yhteistoiminnan ja yhteisten työalojen ja paikallisseurakuntien välisen yhteistyön kehittyminen. Lisäksi työryhmä esittää, että tällä yksiköllä on oma
johtokunta, jonka toimikausi on kaksi vuotta ja yhteinen säästövelvoite ja
että yhteiset työalat organisoidaan uudella tavalla, yksikölle laaditaan johtosääntö ja yksikön esimiehenä toimii rekisterinjohtaja.
Samassa yhteydessä myös kahden muun yhteisen johtokunnan – henkilöstöjohtokunnan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan - toimikausi
on perusteltua muuttaa nykyisestä neljästä vuodesta vastaamaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikautta.
Koska esitetyt muutokset eivät koske paikallisseurakuntien ja yhteisten
työalojen keskinäistä työnjakoa, ei seurakuntayhtymän perussääntöä tarvitse muuttaa eikä muutoksesta ole tarpeen pyytää seurakuntaneuvostojen lausuntoja.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli yhteisten työalojen uudelleen organisointia 19.3.2018. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteiset työalat muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden, yhteisen seurakuntatyön yksikön, vuosiksi 2019 – 2022. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että prosessin etenemistä tarkastellaan vuoden
2020 lopussa ja tarkastelun kriteereinä ovat seurakuntayhtymän talouden
kehityksen lisäksi säästövelvoitteen toteutuminen ja yhteisten työalojen
sisäisen yhteistoiminnan ja yhteisten työalojen ja paikallisseurakuntien
välisen yhteistyön kehittäminen. Kirkkoneuvosto ehdottaa, että perustettavalla yksiköllä on oma johtokunta, jonka toimikausi on kaksi vuotta ja
yhteinen säästövelvoite. Niin ikään kirkkoneuvosto päätti esittää, että perustettavalle yksikölle laaditaan johtosääntö ja yksikön esimiehenä toimii
rekisterinjohtaja. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti esittää, että
myös henkilöstöasian johtokunnan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan toimikausi muutetaan kaksivuotiseksi ja johtosäännöt päivitetään.
Tämän jälkeen on valmisteltu ehdotus yhteisen seurakuntatyön johtokunnan johtosäännöksi, joka on esityslistan liitteenä 14.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
1. että yhteiset työalat muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden,
yhteisen seurakuntatyön yksikön, vuosiksi 2019 – 2022,
2. että prosessin etenemistä tarkastellaan vuoden 2020 lopussa ja tarkastelun kriteereinä ovat seurakuntayhtymän talouden kehityksen lisäksi säästövelvoitteiden toteutuminen ja yhteisten työalojen sisäisen
yhteistoiminnan ja yhteisten työalojen ja paikallisseurakuntien välisen
yhteistyön kehittäminen,
3. että perustettavalla yksiköllä on oma johtokunta, jonka toimikausi on
kaksi vuotta ja yhteinen säästövelvoite ja
4. että perustettavalle yksikölle hyväksytään liitteen 14 mukainen johtosääntö ja yksikön esimiehenä toimii rekisterinjohtaja.
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Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

104
HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNNAN JA KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN
JOHTOSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 19.3.2018 yhtyeisten työalojen uudelleen organisointia. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteiset työalat muodostaisivat seuraavalla vaalikaudella 2019
– 2022 yhden hallinnollisen kokonaisuuden, yhteisen seurakuntatyön yksikön. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että perustettavalla yksiköllä
olisi oma johtokunta, jonka toimikausi olisi kaksi vuotta. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti esittää, että myös henkilöstöasian johtokunnan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan toimikausi muutetaan
kaksivuotiseksi ja johtosäännöt päivitetään.
Voimassa olevat johtokuntien johtosäännöt on hyväksytty vuonna 2005.
Voimassa olevat henkilöstöasiain johtokunnan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännöt ovat esityslistan liitteenä 15. Ehdotukset uusiksi johtosäännöiksi ovat esityslistan liitteenä 16. Johtosääntöihin
ei ole tehty asiallisia muutoksia lukuun ottamatta toimikauden pituutta ja
sitä, että ehdotuksessa on esitetty, että pöytäkirjan tarkastajia olisi kaksi
aikaisemman yhden asemasta. Lisäksi johtosääntöjen rakenne on muutettu samanlaiseksi kuin yhteisen seurakuntatyön johtosäännössä.
Johtosääntöehdotuksia ei ole pyritty muilta osin päivittämään. Yksi syy
tähän on se, että kirkossa on parhaillaan tekeillä kirkkolainsäädännön
kodifiointi, joka tulee eduskunnan hyväksyttäväksi ilmeisesti kuluvan vuoden aikana. Uusi lainsäädäntö saattaa muuttaa myös johtokuntien asemaa ja kirkkohallitus tullee antamaan uuden lainsäädännön voimaan tultua johtokunnan mallijohtosäännön, jolloin kaikkia johtosääntöjä jouduttanee päivittämään.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että voimassa olevat henkilöstöasiain johtokunnan ja kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan johtosäännöt kumotaan ja
2. että hyväksytään henkilöstöasiain johtokunnan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännöt liitteen 16 mukaisina.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

105
AINO SAXBOMIN TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
Aino Saxbomin testamenttirahastoa käytetään Alavan seurakunnan yhden diakonian viran (Sisko Laitinen) rahoittamiseen. Hallintovirasto purkaa rahaston pääomaa arvopapereita myymällä. Näin kuitataan kassan
velkasaldo ja rahoitetaan diakonianviran kustannukset. Esityslistan liitteenä on Aino Saxbomin rahaston toteumavertailu, tase ja tuloslaskelma
vuodelta 2017, liite 17.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli tilinpäätöksen
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kokouksessaan 24.5.2018. Seurakuntaneuvosto päätti antaa tilinpäätöksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Aino Saxbomin testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2017
merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

106
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ SONJA TIRKKOSEN EROANOMUS KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN ALAVAN SEURAKUNTAAN SIJOITETUSTA DIAKONIAN VIRASTA 1.6.2018 ALKAEN
Diakoniatyöntekijä Sonja Tirkkonen on toimittanut 14.5.2018 päivätyn
kirjeen Alavan seurakuntaneuvostolle, jossa hän pyytää eroa Alavan
seurakuntaan sijoitetusta diakonian virasta. Liite 18. Alavan seurakunnan
seurakuntaneuvosto on päättänyt henkilöstö- ja säästösuunnittelussaan
ottaa Alavan seurakuntaan sijoitetun diakonian viran tulevaisuuden
Alavan seurakunnassa arvioitavaksi vuoden 2019 lopussa.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 24.5.2018.
1. Alavan seurakuntaneuvosto merkitsi Sonja Tirkkosen eroanomuksen tiedoksi ja lähetti sen yhteiselle kirkkoneuvostolle toimenpiteitä
varten.
2. Alavan seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta
lupaa täyttää ko. diakonian virka 1.6.2018 – 31.12.2019 väliseksi ajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen
kirkkoneuvosto.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Alavan seurakunnalle annetaan lupa täyttää Alavan seurakuntaan
sijoitettu diakonian virka 1.6.2018 – 31.12.2019 väliseksi ajaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

107
ROVASTIKUNTAPASTORI ANU KIVIRANNAN VIRKAVAPAUS JA SIJAISUUDEN
TÄYTTÄMINEN
Rovastikuntapastori Anu Kiviranta anoo virkavapaata ajalle 28.8.2018 –
11.7.2019. Liite 19. Pastori Oona Huttunen on ilmoittanut olevansa käytettävissä täytettäessä rovastikuntapastori Anu Kivirannan viransijaisuutta.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan
24.5.2018.
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1. Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa rovastikuntapastori
Anu Kivirannan virkavapaa-anomusta.
2. Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää rovastikuntapastori
Anu Kivirannan viransijaisuus ja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto niin
päättäessään, pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen pastori Oona Huttuselle pastori Kivirannan viransijaisuuden ajalle
1.9.2018 – 11.7.2019.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen
kirkkoneuvosto.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
1. Alavan seurakunnalle annetaan lupa täyttää Alavan seurakunnan rovastikuntapastorin virka Anu Kivirannan virkavapauden ajaksi 1.9.2018 –
11.7.2019.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen pastori Oona Huttuselle pastori Kivirannan viransijaisuuden ajalle 1.9.2018 – 11.7.2019.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

108
MÄÄRÄRAHA-ANOMUS SAIRAALASIELUNHOIDON TÄYTTÄESSÄ 60 VUOTTA KUOPIOSSA
VUONNA 2019
Kuopion sairaalasielunhoito juhlii 60-vuotista taivaltaan Kuopiossa
järjestettävien valtakunnallisten sairaalasielunhoidon neuvottelupäivien
yhteydessä 11. - 13.9.2019. Valtakunnallisille neuvottelupäiville kokoontuu vuosittain noin 100 sairaalateologia ympäri Suomen. Kuopiossa
neuvottelupäiviin sisältyy sairaalasielunhoitoon liittyviä luentoja, työpajoja,
messu Tuomiokirkossa keskiviikkoiltana 11.9.2019 sekä juhlaillallinen
hotelli Scandicissa torstaina 12.9.2019.
Erityisesti juhlaillallisen yhteydessä on tarkoituksena muistaa Kuopion
sairaalasielunhoidon 60-vuotista taivalta. Illalliseen sisältyy tervehdysten
ja onnittelujen vastaanottaminen, joitain puheenvuoroja ja musiikkia sekä
mahdollisesti tilaisuuteen sopivaa pienoisdraamaa.
Neuvottelupäivien järjestäjinä ovat Kirkkohallitus, Sairaalateologit ry, sekä
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Suunnittelutyöryhmään kuuluvat
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän neljä sairaalapappia, Kirkon
diakonianan ja sielunhoidon yksikön sielunhoidon johtava asiantuntija
Virpi Sipola Kirkkohallituksesta, Sairaalateologit ry:n puheenjohtaja,
Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymän johtava sairaalapastori Jussi Ollila
sekä Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston toimistosihteeri Teija
Saloranta.
Scandicin tarjouksen mukaan juhlaillallinen tulisi maksamaan 60 €/hlö.
Neuvottelupäivien 100 osallistujan lisäksi työryhmä kutsuu illalliselle
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hiippakunnan piispan, Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän johdon,
sairaaloiden edustajia KYSistä, Kuopion kaupungista ja Niuvanniemen
sairaalasta. Kokonaismäärä on siten 130 illallisvierasta.
Kirkkohallituksen toimistosihteeri Teija Salorannan Scandicista saaman
tarjouksen mukaisesti Scandicin juhlaillallisen kustannukset ovat 130 x 60
€ = 7.800 €. Lisäksi tulee kuluja illan ohjelmasta, johon on varattava noin
1.000 €.
Muista kustannuksista on sovittu, että ne jaetaan neuvottelupäivien
osallistujien kesken ja osallistumismaksujen on katettava päivistä
aiheutuvat kulut.
Johtava sairaalapastori Risto Voutilainen anoo Kuopion sairaalasielunhoidon 60-vuotisjuhlaillallisen kustannuksiin 8.800 € määrärahaa.
Liite 20.
Kyseessä on sairaalateologien yhdistyksen järjestämä koulutus, jonka yhteydessä on tarkoitus viettää Kuopion sairaalasielunhoitotyön 60vuotisjuhlaa. Ei tuntuisi tarkoituksenmukaiselta, että seurakuntayhtymä
kustantaisi kaikkien osanottajien illalliset. Yleisenä tapana on, että vastaavanlaisissa tilaisuuksissa lähettävät seurakunnat vastaavat illallisen
kustannuksista kuin myös muista neuvottelupäivien osallistumiskustannuksista. Seurakuntayhtymä voisi sen sijaan maksaa kutsuvieraiden illalliskustannukset 60-vuotisjuhlan ohjelmakustannukset. Näistä syntyy kustannuksia yhteensä 30 x 60 € + ohjelmasta 1 000 euroa = 2 800 €
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Kuopion seurakuntayhtymä kustantaa ohjelman ja kutsuvieraiden
illallisen, yhteensä 2.800 euroa ja
2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

109
HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi 24.10.2017 hallintojohtaja Timo Korhoselle eron hallintojohtajan virasta 1.10.2018 lukien. Hallintojohtajan virka
julistettiin haettavaksi kirkon rekrytointisivuilla 4.2.2018. Hakuaika päättyi
25.2.2018. Lisäksi julkaistiin lyhyet hakuilmoitukset Kotimaa-lehdessä
8.2.2018, Helsingin Sanomissa 8.2.2018 ja Kirkko ja Koti -lehdessä
31.1.2018.
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 20.11.2017 työryhmän valmistelemaan
hallintojohtajan viran täyttöä. Työryhmän jäseniksi nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Jantunen, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Laurinkari, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leino, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen, henkilöstöasian johtokunnan puheenjohtaja Marketta Rantama,
kirkkoherra Aulikki Mäkinen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tarja Välimäki ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen. Työryhmä valitsi puheenjohtajakseen Matti Jantusen.
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Määräaikaan 25.2.2018 mennessä virkaan tuli 14 hakemusta. Hakijoista
13 täytti viran kelpoisuusehdot. Hallintojohtajan viran hakijamäärä on yllättävän pieni. Joukossa on vain yksi hakija, jolla on kokemusta seurakunnan taloudesta. Hakijoiden kokemus seurakunta- ja kunnallishallinnosta ylipäätään on melko vähäinen.
Haastattelutyöryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat neljä hakijaa:
Riitta Hautaniemi, Rauno Maaninka, Marko Pursiainen ja Jarkko Seppälä.
Haastattelut suoritetaan 19. ja 20.3.2018.
Suoritettujen haastattelujen perusteella haastattelutyöryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että hallintojohtajan virka on julistettava uudelleen
haettavaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston 19.3.2018 tekemän esityksen pohjalta yhteinen
kirkkovaltuusto päätti 20.3.2018, että hallintojohtajan virka julistetaan
uudelleen haettavaksi ja että hakumenettelyssä otetaan huomioon
aikaisemmat hakemukset.
Yhteisen kirkkovaltuuston 20.3.2018 päätöksen mukaan hallintojohtajan
virka julistettiin uudelleen haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistiin kirkon rek
rytointisivuilla (Oikotie.fi ja evl.fi) 28.3.2018. Lisäksi lyhyet hakuilmoituk
set julkaistiin Kotimaa-lehdessä 28.3, Helsingin Sanomissa 25.3. sekä
Kirkko ja Koti –lehdessä 28.3. Hakuaika päättyi 15.4.2018.
Määräaikaan mennessä tuli 14 uutta hakemusta. Koska aikaisemmat
hakemukset otetaan huomioon, hakemuksia virkaan on kaikkiaan 28 kpl,
joista kelpoisia 24 kpl. Kaikki hakemukset on koottu hakijayhteenvetoon.
Liite 21.
Työryhmä kokoontui 17.4, jolloin kuultiin Hautaniemen ja Pursiaisen
soveltuvuusarvioinnin tulokset. Päätettiin lähettää myös Jarkko Seppälä
soveltuvuusarviointiin.
Toisen hakukierroksen hakijoista haastatteluun päätettiin kutsua hallintotieteiden maisteri Jussi Teittinen, kauppatieteiden maisteri Merja LaituriKorhonen ja MBA Tuomo Tissari.
Haastattelussa saadun vaikutelman, hallintojohtajan virkaan soveltuvan
työkokemuksen ja koulutuksen perusteella haastattelutyöryhmä päätti
valita soveltuvuusarviointiin Jussi Teittisen.
Työryhmä käsitteli soveltuvuusarvioinnin tulokset kokouksessaan 22.5.
Soveltuvuusarviointiin ovat osallistuneet:
ekonomi Riitta Hautaniemi
MBA Marko Pursiainen
YTM Jarkko Seppälä
HTM Jussi Teittinen
Työpsykologi Päivi Rummukainen Tietotaito Groupista selvitti tutkimusmenettelyä ja arvioinnin tuloksia yksityiskohtaisesti. Työryhmällä oli
käytettävissään kaikkien tutkittavien kirjalliset arviointitulokset.
Soveltuvuusarviointi ei ole julkinen tieto.
Haastattelutyöryhmä esittää, että seurakuntayhtymän hallintojohtajan
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virkaan valitaan ekonomi Riitta Hautaniemi ja hänen kieltäytymisensä varalle ensimmäiselle varasijalle hallintotieteiden maisteri Jussi Teittinen ja
toiselle varasijalle yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Seppälä.
Riitta Hautaniemellä on monipuolinen ja pitkä yli kahdenkymmenen vuoden kokemus vaativista, erityisesti taloushallinnon johtamistehtävistä sekä muutosjohtamisesta. Työryhmän käsityksen mukaan hänen talousosaamisensa ja johtamiskokemuksensa vastaa niihin haasteisiin joita
seurakuntahallinnossa on nähtävissä. Soveltuvuusarviointi tukee työryhmän käsitystä.
Teittinen on työskennellyt erilaisissa ja erikokoisissa kuntayhteisöissä
esimiehenä ja johtajana kahdenkymmenenviiden vuoden ajan. Hänellä
on hyvä kokemus kaupunki- ja kuntaorganisaation operatiivisesta johtamisesta. Hän on vastannut kunnan ja kuntayhtymän talouden hallinnasta,
sopimus- ja sääntöasioista sekä hallinnollisten asioiden valmistelusta.
Seppälällä on kokemusta keskikokoisen seurakunnan hallinnossa toimimisesta noin kolmen vuoden ajalta. Seurakunnan hallintoa ohjaava lainsäädäntö on tullut tutuksi. Hallinnollisten asioiden hoitaminen on tullut
hänelle tutuksi myös monien luottamustehtävien hoitamisen kautta eri järjestöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä.
Haastattelutyöryhmän muistio hallintojohtajan viran valinnasta on esityslistan liitteenä 22.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että hallintojohtajan virkaan valitaan ekonomi Riitta Hautaniemi,
2. että hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle valitaan ensimmäiselle varasijalle hallintotieteiden maisteri Jussi Teittinen ja toiselle varasijalle yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Seppälä,
3. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja
4. että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.
Pekka Niiranen esitti, että hallintojohtajan virkaan valitaan Jussi Teittinen.
Eero Wetzell kannatti Pekka Niirasen esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi suljetun lippuäänestyksen.
Äänestyksen tulos: Riitta Hautaniemi: 10 ääntä. Jussi Teittinen: 3 ääntä.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että hallintojohtajan virkaan valitaan ekonomi Riitta Hautaniemi,
2. että hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle valitaan ensimmäiselle varasijalle hallintotieteiden maisteri Jussi Teittinen ja toiselle varasijalle yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Seppälä,
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3. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja
4. että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.
110
KUOPION SEURAKUNTIEN JÄSENTILASTO 1.1 - 30.4.2018
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 30.4.2018 oli 89 219. Jäsenmäärä on
vähentynyt vuoden alusta 410 henkilöllä. Edellisenä vuonna jäsenmäärä
väheni samana ajanjaksona 402 henkilöllä. Seuraavassa on esitetty keskeiset jäsenkehitykseen vaikuttaneet tilastoluvut ajalla 1.1 - 30.4.2017.
Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty suluissa.

kastettuja
kuolleita
erotus

246
360
-114

(264)
(361)
(-97)

kirkkoon liittyneitä
kirkosta eronneita
erotus

126
388
-262

(128)
(346)
(-218)

3 019
3 048
-29

(2 878)
(2 922)
(-44)

muuttaneita (+)
muuttaneita (-)
erotus

Tarkemmat, seurakunnittaiset tilastotiedot ovat liitteenä 23.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kuopion seurakuntien jäsentilasto 1.1 - 30.4.2018 merkitään tiedoksi.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

111
KEITTÄJÄN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN RYTKYN LEIRIKESKUKSESSA
Rytkyn leirikeskuksen keittäjän viransijaisena toimiva Anne Puumalainen
on jättänyt 15.5.2018 päivätyn kirjelmän, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa keittäjän viransijaisuudesta. Liite 24. Hänen irtisanomisaikansa on kaksi viikkoa.
Keittäjän virassa työskentelevän Susanna Puustisen virkavapaus kestää
21.5.2019 saakka.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Keittäjän viransijaisuuden täyttäminen leirityön alkaessa on välttämätöntä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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- että keittäjän virka täytetään 1.6.2018 – 21.5.2019 väliseksi ajaksi
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

112
SELVITYS KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN
TESTAMENTTIRAHASTOJEN TOIMINNASTA VUODELTA 2017
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalla on kaikkiaan kahdeksan testamenttirahastoa. Vuonna 2012 seitsemän testamenttirahastoa yhdistettiin kahdeksi rahastoksi. Vanhustyön rahastoon yhdistettiin Enni Saxbomin rahasto, Rakel Väinölän rahasto ja Kerttu Heikkisen rahasto. Diakoniatyön
rahastoon yhdistettiin Helmi Tuhkasen rahasto, Irene Kauton rahasto,
Anna-Liisa Siltasalon rahasto ja Hilma Hiltusen rahasto.
Lahja Koposen testamenttirahasto jäi omaksi rahastoksi, koska rahaston
hallinta on jaettu diakoniakeskuksen ja Tuomiokirkkoseurakunnan kesken. Yhdistetyille rahastoille hyväksyttiin uudet säännöt.
Testamenttirahastojen käytöstä vastaa ja rahastojen hoitokuntana toimii
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta.
Sääntöjen mukaan rahastojen kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa seurakuntayhtymän hallintovirasto yhtymän taloussäännön mukaisesti. Rahastojen tilintarkastus suoritetaan niin kuin seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta on säädetty.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan rahastojen hoitokunnan on vuosittain annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle selvitys varojen käytöstä edelliseltä vuodelta. Selvitys annetaan tiedoksi myös
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle.
Diakoniatyön vastuuryhmä/johtokunta on kokouksessaan 25.4.2018 hyväksynyt liitteen 25 mukaisen selvityksen Tuomiokirkkoseurakunnan testamenttirahastojen varojen käytöstä vuodelta 2017.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli selvitystä testamenttirahastojen varojen käytöstä 22.5.2018. Seurakuntaneuvosto päätti
antaa selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että selvitys Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniarahastojen toiminnasta vuodelta 2017 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

113
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.
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114
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

115
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 26.

116
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.10.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 28.5.2018

Maija Taskinen

Hannu Tervonen

