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Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
poissa

Risto Helle
Emma Hiltunen
Kari Ikonen
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Pekka Niiranen
Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

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

1

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Leena Kumpusalo
Heikki Hyvärinen
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

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

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin
virsi 265.

Erika Suominen
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läsnä
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 13.2.2019.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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28
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Sinikka Kervinen ja Eero Koivisto. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Kervinen ja Eero Koivisto.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 20.2 – 7.3.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

29
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

30
VUOSITILASTO 2018
Keskusrekisterin Vuositilastoon 2018 (Liite 1) on koottu keskeisiä tunnuslukuja Kuopion ev.lut seurakuntien jäsenmääristä ja niissä viime vuoden
aikana tapahtuneista muutoksista, ikärakenteesta, kirkkoon liittymisistä ja
kirkosta eroamisista sekä rippikoulun käyneiden, solmittujen avioliittojen
ja avioerojen lukumääristä. Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty
suluissa.
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2018 oli 88 421 (89 629). Jäsenmäärä väheni näin vuoden 2018 aikana 1 208 henkilöllä. Edellisvuoden tapaan jäsenmäärä kasvoi Alavan ja Puijon seurakunnissa ja laski
kaikissa muissa seurakunnissa. Alavan ja Puijon jäsenmäärien kasvu selittyy ennen kaikkea näiden seurakuntien alueella tapahtuvalla uudisrakentamisella ja sen mukanaan tuomalla muuttovoitolla.
Kirkosta erosi vuoden 2018 aikana 1 675 (1 320) henkilöä, 1,9 % seurakuntien jäsenmäärästä. Eronneita oli edelleen selvästi eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 755 (628) henkilöä eli 45,1 % (47,6
%) kaikista eronneista. Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 18vuotiaat, 1,7 % (2,4 %) eronneista ja yli 60-vuotiaat, 9,1 % (7,8 %) eronneista.
Kirkkoon liittyi vuoden 2018 aikana 339 (372) uutta jäsentä, 0,4 % seurakuntien jäsenmäärästä. Myös liittyneitä oli eniten ikäryhmässä 18–29 –
vuotiaat, 93 (111) henkilöä eli 27,4 % (29,8 %) kaikista liittyneistä.
Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 770 (768) henkilöä. Kuolleita oli 1 055
(990). Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen oli näin 285 jäsentä
(222). Aiemmista seurakuntaliitoksista huolimatta kastettujen määrä ei ole
kasvanut, vaan kastettujen osuus kaikista syntyneistä on viime vuosina
laskenut.
Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2018 aikana 413 (437) jäsentä.
Muuttovoitto perustuu Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.
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15-vuotiaiden seurakunnan jäsenten ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli
92 %.
Kirkollisia vihkimisiä jäsenistön vihkimisistä oli tilastovuonna 242 (244) ja
siviilivihkimisiä 206 (194). Kirkollisten vihkimisten osuus oli näin 54,0 %
(55,7 %). Avioeroon päättyi viime vuoden aikana 236 (265) avioliittoa.
Vuoden 2018 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului ennakkoarvion mukaan 71,2 % (72,4 %) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän alueella asuvista.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että Vuositilasto 2018 merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti,
että Vuositilasto 2018 lähetetään tiedoksi seurakuntaneuvostoille.

Liite 1: Vuositilasto 2018
31
SISÄISEN VALVONNAN OHJE
Yhteinen kirkkoneuvosto on 24.4.2017 hyväksynyt seurakuntayhtymän
sisäisen valvonnan ohjeen. Sisäisen valvonnan ohje on päivitetty. Merkittävin muutos uudessa ohjeessa liittyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden
tarkastukseen. Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen kirkkojärjestyksen
muutoksen jälkeen vain auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
voi hoitaa seurakuntien tilintarkastusta. Kirkkojärjestyksessä ei ole mainintaa irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastamisesta. Pykälän 10 §
edellyttämä metsäsuunnitelma on asianmukaisesti laadittu, ja metsiä hoidetaan suunnitelman mukaisesti.
Nyt on tarkoitus, että tilintarkastuspalvelun kilpailutuksessa palveluun sisällytetään myös irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastus.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:ssä sanotaan:
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään
yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan
tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta
tehtävää tai luovuttava siitä.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken toimikauden. Tilintarkastaja tai
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tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken toimikauden ilmoittamalla siitä kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:ssä sanotaan:
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996)
tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman
tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai
henkilön laatima.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että sisäisen valvonnan ohje hyväksytään liitteen 2 mukaisena ja
2. että 24.4.2017 hyväksytty sisäisen valvonnan ohje kumotaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: Sisäisen valvonnan ohje
32
KUVATAIDETOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN
Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman kuvataidetoimikunnan johtosäännön mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tulee valita toimikaudekseen kuvataidetoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Yhden jäsenistä tulee olla valtakunnallisen kuvataideliiton jäsen ja yhden teologi.
Päättyneellä toimikaudella kuvataidetoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana intendentti Marianna Huttunen ja muina jäseninä opetusneuvos
Eija Vähälä, lehtori Anne Rissanen, arkkitehti Pertti Vehreävesa ja pastori
Juha Välimäki. Anne Rissanen on valtakunnallisen kuvataideliiton jäsen.
Kuvataidetoimikunnan sihteerinä ja teologijäsenenä on toiminut Juha Välimäki.
Kuvataidetoimikunta on vastannut seurakuntayhtymän ja seurakuntien
taidehankinnoista. Se on osallistunut myös uusien toimitilojen kuvataideohjelmiin ja alttaritekstiilien hankintoihin.
Taidehankintoihin varattua määrärahaa on talouden tiukentuessa jouduttu viime vuosina pienentämään. Lähitulevaisuudessa Tuomiokirkkoseurakunta ja yhtymän hallinto sekä aluekeskusrekisteri muuttavat uusiin
toimitiloihin, ja tässä yhteydessä kuvataidetoimikunnan asiantuntumusta
tullaan tarvitsemaan.
Kuvataidetoimikunnan jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä
myös jatkossa.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on perinteisesti ollut läsnäolo- ja puheoikeus kuvataidetoimikunnan kokouksissa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
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1. että asetetaan kuvataidetoimikunta toimikaudeksi 2019 – 2020,
2. että kuvataidetoimikunnan puheenjohtajaksi nimetään intendentti Marianna Huttunen ja muiksi jäseniksi opetusneuvos Eija Vähälä, lehtori
Anne Rissanen, arkkitehti Pertti Vehreävesa ja pastori Juha Välimäki,
3. että Juha Välimäki määrätään kuvataidetoimikunnan sihteeriksi ja
4. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus kuvataidetoimikunnan kokouksissa.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33
KERTOMUS ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2018
Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle
11.3.1993 päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan
rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja rahaston hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänin alueella asuvien, 75 vuotta täyttäneiden, vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon
tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee
rahastoida.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.5.1994 ottaa testamentin vastaan ja
sitoutua täyttämään sen ehdot. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti
27.9.1995 rahastolle säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston
hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 20.2.2017 testamenttirahastojen hoitokunnan vuosiksi 2017 - 2018. Hoitokunnan puheenjohtajaksi nimettiin
rekisteripäällikkö Taisto Toppinen ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo
Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan toimintaa valvoo yhteinen
kirkkoneuvosto, jolle hoitokunnan tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan. Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan jäsenille maksetaan rahaston varoista palkkio, jonka hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto.
Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti 6.6.1995 testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle.
Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa 58.732,92 euron
ylijäämää. Tästä tulee testamentin määräysten mukaan jakaa avustuksina 4/5 eli 46.986,34 euroa. Loppuosa ylijäämästä 1/5 11.746,58 euroa,
tulee rahastoida testamenttirahaston pääoman lisäykseksi.
Hoitokunta käsitteli 5.2.2019 testamenttirahaston tilinpäätöstä vuodelta
2018 ja hyväksyi sen. Hoitokunta päätti jakaa avustuksina vuoden 2018
tuotosta 4/5 eli 46.986,34 euroa. Avustusten jakoperusteita kuntien kesken perustuvat KELA:lta tammikuussa 2013 saatuun tietoon.
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Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle,
2. että hoitokunnan jäsenille maksetaan vuodelta 2018 palkkiota
1.200,00 euroa /jäsen ja
3. että mikäli vuosille 2019-2020 valittavan hoitokunnan jäsenet ovat
seurakuntayhtymän palveluksessa, ei heille makseta erillistä palkkiota.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: Elli Kankkusen testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2018
34
TESTAMENTTIRAHASTOJEN HOITOKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2019 - 2020
Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle
11.3.1993 päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan
rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänissä asuvien, 75 vuotta täyttäneiden, vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti rahastolle säännöt 27.9.1994. Rahaston
sääntöjen mukaan sen hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen
kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää
myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Rahaston sääntöjen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee hoitokunnan, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kirkkoneuvosto nimeää
yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Vuosina 2017 – 2018 hoitokunnan puheenjohtajana on toiminut rekisteripäällikkö Taisto Toppinen ja muina jäseninä varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 29.8.2016, että Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunnan nimi muutetaan testamenttirahastojen hoitokunnaksi. Nimenmuutos johtui siitä, että hoitokunnan hoidettavaksi oli tullut
Elli Kankkusen testamenttirahaston lisäksi muitakin pääomiltaan varsin
mittavia testamentteja, kuten Aino ja Olavi Talveksen ja Asta Heimon testamenttien sijoitustoiminnan hoitaminen. Kirkkoneuvosto päätti myös, että
testamenttirahastojen hoitokunta hoitaa jatkossa kaikkien testamenttirahastojen sijoitustoiminnan, mikäli seurakunnat eivät halua hoitaa sijoitustoimintaa itse.
Kuopion ev.lut seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan seurakuntayhtymän taloudesta vastaava viranhaltija on hallintojohtaja. Testamenttirahastojen pääomat ovat yhtymän taseessa ja ne ovat varsin mittavat. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että testamenttirahastojen hoitokunnan puheenjohtaja on hallintojohtaja ja että hoitokuntaan nimetään
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myös yhtymän maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen. Hän osallistuu hallintojohtajan kanssa myös muiden yhtymän sijoitusten hoitamiseen. Kolmanneksi jäseneksi testamenttirahastojen hoitokuntaan ehdotetaan nimitettäväksi rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen.
Käytännössä sijoitusten hoidossa toimitaan varsin paljon yhteistyössä
Nordean rahoitusjohtajan kanssa. Hänellä on käytössään pankin laajan
rahoitushenkilöstön tietotaito. Yhteistyötä tehdään myös muiden pankkien
ja varainhoitajien kanssa.
Mikäli kaikki testamenttirahastojen hoitokunnan jäsenet ovat yhtymän
palveluksessa, on päätöksenteko sijoitusasioissa joustavaa ja se mahdollistaa myös nopeasti tehtävät päätökset.
Päätösesitys:

Puheenjohtaja ehdottaa,
1. että asetetaan testamenttirahastojen hoitokunta vuosiksi 2019 — 2020
ja
2. että hoitokunnan puheenjohtajaksi nimetään hallintojohtaja Riitta
Hautaniemi ja muiksi jäseniksi rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja
maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35
SISÄILMATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
Kuopion seurakuntayhtymällä on paljon kiinteistöjä. Monissa kiinteistöissä on ollut tai on epäilty olevan sisäilmaongelmia, joita on tutkittu ja yritetty korjata.
Sisäilmaongelmat ovat usein hankalia ja niiden tutkiminen on vaikeaa
suorien mittaus– ja arviointimenetelmien puuttuessa. Sisäilmahaittojen
tutkiminen on ongelmallista myös siksi, että syy-seuraussuhteiden osoittaminen on usein vaikeaa ja epävarmaa.
Usein sisäilmahaittoja aiheuttavat kosteus- ja homevauriot, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, radioaktiivinen radonkaasu sekä asbesti. Myös tunkkainen tai kuiva ilma, huoneilman pölyt tai väärä lämpötila aiheuttavat oireilua.
Työpaikan sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat työntekijöiden
terveyteen. Huono sisäilma aiheuttaa oireita ja sairauksia, hyvä sisäilma
lisää viihtyvyyttä ja parhaimmillaan edistää työn tuottavuutta.
Työsuojelutarkastajan ja yhteistyötoimikunnan suosituksen mukaisesti
yhteinen kirkkoneuvosto nimesi vuonna 2015 sisäilmatyöryhmän. Sisäilmatyöryhmä on laatinut toimintaohjeet henkilöstölle, kun tulee aihetta
epäillä sisäilmaan liittyviä ongelmia. Sisäilmatyöryhmän työskentelyn tuloksena seurakuntayhtymässä on otettu käyttöön sähköinen ilmoitusmenettely ja toimintaohje ilmoitusten käsittelyssä ja tutkimusten tekemisessä. Sisäilmatyöryhmä on kiinnittänyt paljon huomiota viestintään ja se on
järjestänyt useita tiedotustilaisuuksia kiinteistöissä, joissa on koettu sisäilmasta aiheutuvia ongelmia ja haittoja.
Sisäilmatyöryhmä on tarpeen nimetä edelleen.
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Sisäilmatyöryhmään ovat kuuluneet työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettuja, työterveyshuollon edustus sekä kiinteistöhallinnon edustus. Lisäksi työryhmässä on työskennellyt erityisasiantuntijana tutkimusprofessori Matti Jantunen, joka on hyvin perehtynyt sisäilmaongelmiin. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut työsuojelupäällikkö Arja Keränen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymään asetetaan sisäilmatyöryhmä,
2. että työryhmän tehtävänä on
- ottaa käsiteltäväkseen pitkäkestoiset kosteusvauriot tai tapaukset,
joissa on epäily sisäilmasta johtuvasta terveysongelmasta,
- pyrkiä ehkäisemän sisäilmaongelmia myös ennalta,
- selvittää sisäilmaongelmien aiheuttajat sekä löytää niille korjausmenetelmät,
- kehittää sisäilmaongelmien ilmoitus- ja käsittelymenettelyä
- huolehtia tiedottamisesta
- seurata korjaustoimenpiteiden toteutumista ja
- antaa sisäilmaa koskevia ohjeita ja suosituksia.
3. että työryhmän puheenjohtajaksi nimetään työsuojelupäällikkö ja
muiksi jäseniksi tutkimusprofessori Matti Jantunen, työsuojeluvaltuutetut
Varpu Jääskeläinen ja Sami Mitsman, työterveyshoitaja Tanja Jukola,
työterveyslääkäri Maarit Suomalainen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio ja
tekninen isännöitsijä Sami Purovesi
4. että työryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kohdeyksikön esimies ja
5. että työryhmällä on oikeus käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.
6. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus sisäilmatyöryhmän kokouksissa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

36
HAUTAUSTOIMEN 2. TYÖNJOHTAJAN VALINTA
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 8.10.2018 luvan täyttää hautaustoimen 2. työnjohtajan virka. Hakumenettelyä ja valintaa on valmisteltu
työryhmässä, johon kuuluvat puistopäällikkö Juha Moilanen, ylipuutarhuri
Miikka Väisänen sekä henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.
Toisen työnjohtajan virka julistettiin haettavaksi kirkon rekrytointisivuilla
2.1.2019. Hakuilmoitus oli myös seurakuntayhtymän nettisivuilla. Hakuaika
päättyi 20.1.2019.
Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilöä: Sirpa Heikkinen, Jari
Koskinen ja Mikko Räsänen. Hakijoita on laadittu hakijayhteenveto, joka on
esityslistan liitteenä 4.
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Hakuilmoituksessa kerrottiin, että hakijalta edellytetään puutarha- tai muun
soveltuvan luonnonvara-alan koulutusta ja tutkintoa sekä käytännön kokemusta ja perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Työn menestyksellinen hoitaminen
edellyttää kokemusta työnjohto- ja esimiestehtävistä. 2. työnjohtajan tehtävänä on huolehtia hautausmaiden ja kiinteistöjen puiden kuntokartoitukset,
vastata Ison hautausmaan verstaan toiminnasta, huolehtia hautausmaiden
kaluston ja työvälineiden huollosta ja kunnossapidosta, vastata hautausmaiden pienhankinnoista ja toimia 1. työnjohtajan sijaisena. Lisäksi 2. työnjohtaja toimii tarvittaessa hautausavustajan työtehtävissä viikonloppuisin.
Haastattelutyöryhmä kutsui haastatteluun kaikki kolme hakijaa. Haastattelu
oli 25.1.2019. Haastattelussa käytettiin ennalta laadittuja kysymyksiä. Kaikille
haastateltaville esitettiin samat keskeiset kysymykset ja haastattelujen eteneminen oli sisällöltään samankaltainen. Haastattelussa selvitettiin hakijoiden motivaatiota ja valmiuksia tehtävään.
Sirpa Heikkinen on koulutukseltaan tutkinnot suorittanut puistopuutarhuri ja
floristi. Hakemusasiakirjoista käy selville, että Sirpa Heikkinen on työskennellyt liki kahdeksan vuotta yrittäjänä Puutarha Silmussa. Hänellä on työkokemusta myös K-Raudan, Viherkeskus Focuksen ja Vuori Trans Oy:n palveluksessa.
Sirpa Heikkisen vahvuus on viheralan tuntemus ja kokemus. Heikkinen on
toiminut työnjohtotehtävissä ja tiimivastaavana. 2. työnjohtajan tehtävänkuvassa yhtenä keskeisenä tehtävänä on huolehtia hautausmaiden kaluston ja
työvälineiden huollosta ja kunnossapidosta ja vastata verstaan toiminnasta.
Sirpa Heikkisen ammattitaito ja kokemus koneiden huollosta ei ole riittävää
vastaamaan verstaan toiminnasta.
Jari Koskisella on puistopuutarhurin koulutus. Lisäkoulutusta hänellä on piha- ja puistopuiden hoitamisesta sekä yrittäjyyskoulutuksesta. Jari Koskinen
on työskennellyt seurakuntayhtymän hautaustoimessa erityisammattimiehenä vuodesta 1997 alkaen.
Jari Koskinen on työskennellyt monipuolisesti hautaustoimen eri tehtävissä ja
hänellä on pitkä kokemus alalta. Työssäoloaikanaan hän on tehnyt mm. puiden kuntokartoitustyötä. Jari Koskisella ei ole kokemusta työnjohtotehtävistä.
Mikko Räsänen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri. Hän on työskennellyt seurakuntayhtymän hautaustoimessa erityisammattimiehenä vuodesta
2013 lukien. Sitä ennen hän on työskennellyt yli viisi vuotta Destian palveluksessa tehden maaperätutkimuksia. Hänellä on myös noin puolen vuoden
työkokemus sekä Suomen Maastorakentajat Oy:ssä rakennusmiehenä sekä
Fin Taimi Oy:ssä työnjohtajana.
Mikko Räsänen on noin kolme viime vuotta vastannut verstaan toiminnasta
ja koneiden ja laitteiden huollosta. Hän on tehnyt myös puiden kuntokartoitustyötä. Mikko Räsänen on sijaisena tehnyt 2. työnjohtajan työnkuvaan kuuluvia tehtäviä.
Haastattelutyöryhmä totesi, että kaikilla hakijoilla on soveltuva koulutus tehtävään.
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Työryhmä esittää yksimielisesti, että hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen, haastattelussa saadun vaikutelman ja hakemusasiakirjoista saatujen tietojen mukaan hautatoimen 2. työnjohtajan virkaan valitaan Mikko Räsänen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautaustoimen 2. työnjohtajan virantäyttöä kokouksessaan 11.2.2019.
Johtokunta esittää lausuntonaan, että hautaustoimen 2. työnjohtajan virkaan
valitaan Mikko Räsänen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että hautaustoimen 2. työnjohtajan virkaan valitaan hakijoiden koulutuksen,
työkokemuksen, haastattelussa saadun vaikutelman ja hakemusasiakirjoista
saatujen tietojen mukaan Mikko Räsänen,
- että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja
- että Mikko Räsäseltä ei vaadita lääkärintodistusta, koska hän työskentelee
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: Yhteenveto 2. työnjohtajan virkaan hakeneista
37
PUIJON SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Pastori Teemu Voutilainen on irtisanoutunut Puijon seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.3.2019 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi, luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Puijon seurakunta pyytää lupaa täyttää seurakuntapastorin virka. Seurakunta on säästösuunnitelman mukaisesti lakkauttanut yhden papin viran
(kappalaisen virka) vuonna 2016. Seurakunnan toiminnan turvaamiseksi
seurakuntapastorin viran täyttäminen on välttämätöntä.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntapastorin viran täyttäminen
on perusteltua Puijon seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että Puijon seurakunnalle annetaan lupa täyttää seurakuntapastorin
virka.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PUIJON SEURAKUNTAAN SIJOITETUN KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Musiikin maisteri Joona Saraste on irtisanoutunut Puijon seurakuntaan
sijoitetusta kirkkomusiikin ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävästä
kanttorin virasta 17.3.2019 alkaen.
Virka on seurakuntayhtymän yhteinen virka, jonka sijoituspaikaksi on
sovittu Puijon seurakunta 31.12.2021 saakka.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi, luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Puijon seurakunta pyytää lupaa täyttää ko. virka. Kanttorin virkojen vähentäminen ei sisälly Puijon seurakunnan säästösuunnitelmaan. Seurakunnan toiminnan turvaamiseksi kanttorin viran täyttäminen on
välttämätöntä.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan kanttorin viran täyttäminen on perusteltua Puijon seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että Puijon seurakuntaan sijoitettu kanttorin virka täytetään.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

39
PUIJON SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI
Puijon seurakunnassa on diakonian virka, joka on täytetty määräaikaisesti 31.12.2019 saakka.
Puijon seurakunta pyytää lupaa täyttää virka toistaiseksi.
Viran täytön määräaikaisuutta perusteltiin vuonna 2017 sillä, että vuoden
2019 loppuun mennessä selvitetään, millä tavoin seurakunta täyttää jäljellä olevan säästövelvoitteensa. Seurakuntaneuvosto on vuosien 20192022 henkilöstösuunnitelmaa laatiessaan todennut, että tämä diakonian
virka on perusteltua täyttää, koska sen tehtävänkuvaan kuuluu myös
kansainvälinen diakonia ja lähetys. Myös seurakunnan ikärakenne ja
toiminnan painopisteet huomioon ottaen virka on perusteltua täyttää toistaiseksi. Jäljellä oleva 36.655 euron säästövelvoite pystytään täyttämään
muulla tavoin määräaikaan eli vuoden 2023 loppuun mennessä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Puijon seurakunnalle annetaan lupa diakonian viran täyttämiseen
toistaiseksi 1.1.2020 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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40
RYTKYNJÄRVI – KAISLASTENLAHTI –MOOTTORIKELKKAILU-URAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN JATKAMINEN TILOJEN KULMALA, 297-429-2-50 JA
RYTKY, 297-417-1-291 -ALUEILLA
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Kuopion kaupungilla on aiemmin tehty sopimus moottorikelkkareitistä ko. alueille. Tällä uudella sopimuksella korvataan ja jatketaan sopimusta ajalle 19.12.2018 – 31.12.2023. Tämä sopimus koskee moottorikelkkailu-uran käyttöoikeuden määräaikaista sopimuksen jatkamista.
Maanomistaja luovuttaa moottorikelkkailu-uran pitäjänä toimivalle Kuopion
kaupungille määräaikaisen käyttöoikeuden kelkkailu-uran pitämiseen kiinteistöjen Kulmala, 297-429-5-50 ja Rytky, 297-417-1-291 -alueilla. Moottorikelkkailu-uran sijainti maastossa on sovittu maanomistajien kanssa ennalta.
Kaupunki maksaa uran käyttöoikeudesta kertakorvauksena 450,00 €/ha.
Kelkkauran pinta-ala on kiinteistöllä noin 0,94 ha, jolloin korvaus on 423,00
euroa.
Liitteenä 5 on reittikartat ja sopimusluonnos
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 11.2.2019.
Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle,

Päätösesitys:

-

että tehdään Kuopion kaupungin kanssa sopimus ja jatketaan sopimusta moottorikelkkareitin käyttöoikeudesta ajalle 19.12.2018 –
31.12.2023 (5 vuotta) ja

-

että hyväksytään kertakorvauksena 423,00 euroa maapohjasta pintaalalta 0,94 ha.

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että tehdään Kuopion kaupungin kanssa sopimus ja jatketaan
moottorikelkkareitin käyttöoikeuden sopimusta ajalle 19.12.2018 –
31.12.2023 (5 vuotta) ja
2. että hyväksytään kertakorvauksena 423,00 euroa maapohjasta
pinta-alalta 0,94 ha.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: Reittikartat ja sopimusluonnos
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HAUTA- JA PUISTOTOIMEN
TOIMISTON KOSTEUSVAURION KORJAAMISEEN
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 18.12.2018 myöntänyt
vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 58.500 euron lisämäärärahan hauta- ja puistotoimen toimiston kosteusvaurion korjauksiin.
Ison hautausmaan huolto- ja toimistorakennus on rakennettu alun perin
1960 -luvulla. Alkuperäistä huolto- ja toimistorakennusta laajennettiin
1980 ja 1990 -luvun loppupuolella, kun rakennettiin uudet verstastilat ja
uusi toimistosiipi.
Hauta- ja puistotoimen eräät työntekijät ovat oireilleet ollessaan huoltorakennuksen sosiaali- ja toimistotiloissa. Tämän vuoksi tehtiin sisäilmaongelmailmoitus kiinteistötoimelle 16.8.2018.
Pintamittauksilla havaittiin kosteuden nousua paikoitellen toimiston aulan muovimaton alla ja se tarkennettiin 18.9 – 21.9.2018 välisenä aikana
poraamalla eri syvyisiä reikiä lattiaan ja mittaamalla ko. reikien kosteuspitoisuudet.
Aulan kohdalla havaittiin huomattavasti kohonneita kosteusmääriä. Kosteus kasaantuu liiman alla olevaan tasoitteeseen, joka on tiheänä aineena kosteutta sitova. Kosteus aiheuttaa yhdessä muovimaton liiman
kanssa VOC-yhdisteitä, jotka ovat ilmaan haihtuessaan terveydelle vaarallisia.
Korjaustoimenpiteenä oli lattiapinnoitteiden poisto, jonka jälkeen paljastunut betoni jyrsittiin tietyltä vahvuudelta. Tasoituksen jälkeen lattiat pinnoitetaan uudelleen. Suunnitellut korjaustoimenpiteet kestänevät noin
kolme-neljä kuukautta.
Väistötiloiksi hankittiin parakkitoimistot Siunauskappelintie 3:n pysäköintipaikalle.
Kustannusarvio hauta- ja puistotoimiston korjaustyölle oli seuraava:
-

Rakennuslupa parakeille
Parakkien siirtokustannukset
Parakkien vuokra 6 kk
Tutkimuskulut
Korjaustyö ja materiaalit
Yhteensä

2.000 €
2.000 €
12.000 €
5.000 €
37.500 €
58.500 €

Korjaustyön aloitus myöhästyi alun perin suunnitellusta ajankohdasta ja
sen myötä valtaosa kustannuksista kohdentuu vuodelle 2019. Vuoden
2018 talousarvioon myönnettyä lisämäärärahaa jäi käyttämättä.
-

Vuonna 2018 myönnetty
lisämääräraha
Vuonna 2018 käytetty
Käyttämättä jäänyt

58.500,00 €
22.262,13 €
36.237,87 €
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Lisämäärärahantarve alkuperäisen kustannusarvion mukaisesti on
36.237,87 euroa vuoden 2019 talousarvion investointiosaan. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 11.2.2019.
Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että vuoden 2019 talousarvion investointiosaan myönnetään 36.237 euron lisämääräraha hauta- ja puistotoimen toimiston kosteusvaurion korjauksiin. Perusteena lisämäärärahan tarpeelle on aloitetun työn loppuun
saattaminen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että vuoden 2019 talousarvion investointiosaan myönnetään 36.237
euron lisämääräraha hauta- ja puistotoimen toimiston kosteusvaurion
korjauksiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

42
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että kirkkoneuvosto järjestää
22 – 25.8.2019 välisenä aikana opintomatkan Uppsalaan, jolloin tutustutaan Uppsalan ja Uppsalan seudun seurakuntatyöhön.

43
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Männistön Pyhän Johanneksen kirkolla järjestetään Thai-ilta 27.2.2019
klo 17.00.

44
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 6: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

45
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.25.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 18.2.2019
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