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Aika

Maanantai 6.5.2019 klo 16.30 – 17.51

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Risto Helle
Kari Ikonen
Sakari Kainulainen
Maija-Leena Kasurinen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Pekka Niiranen

jäsen
läsnä
Räsäsen varajäsen
poissa
jäsen
läsnä
Wetzellin varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä, poistui
klo 17.38, § 98 käsittelyn aikana
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Mankisen varajäsen
läsnä, poistui
klo 17.15, § 94 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
poissa

Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Jaana Turunen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä
vs. kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä, poistui
klo 17.45, § 101 käsittelyn aikana
kirkkoherra
poissa
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsutut

Juha Moilanen

puistopäällikkö

Erika Suominen
Leena Kumpusalo
Heikki Hyvärinen
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen

Petri Rautio
Kokouksen avaus

läsnä
läsnä
läsnä

läsnä, poistui
klo 17.30, § 96 käsittelyn jälkeen
kiinteistöpäällikkö
läsnä, poistui
klo 17.30, § 96 käsittelyn jälkeen

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin
virrestä 378: 1, 2, 5, 6.
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91
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 30.4.2019.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

92
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Sinikka Kervinen ja Pekka Niiranen. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Kervinen ja Maija Taskinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 8.5 – 21.5.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

93
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

94
KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN KREMATORION LAAJENNUS JA MUUTOS
Kuopion vanha krematorio on rakennettu Ison hautausmaan vieressä sijaitsevan kappelikokonaisuuden yhteyteen. Alunperin Puijon siunauskappeliksi vuonna 1957 valmistunutta rakennusta on laajennettu krematorioosalla vuonna 1984 ja rakentamalla toinen kappeli alkuperäisen yhteyteen vuosina 1996-97, jolloin ne nimettiin Pyhän Markuksen ja Pyhän Pietarin kappeleiksi. Kappelilla ulkomuureineen ja torneineen sekä pihaalueineen on rakennushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa.
Krematorion viimeisin laajennus on vuodelta 2013, jolloin vanha uunilinja
jätettiin pois käytöstä ja laajennusosaan tehtiin uusi uunilinja. Nykyisessä
krematoriossa ei ole uusien ympäristömääräysten edellyttämää savukaasujen suodatusjärjestelmää. Tuhkausten lisäännyttyä Kuopion kaupungin
ympäristöviranomaiset vaativat seurakuntayhtymää 1.3.2018 mennessä
asentamaan krematorion uuniin savukaasujen suodatinlaitteiston. Liite 1.
Tuhkausmäärät ovat lisääntyneet ja ne kasvavat edelleen pitkällä tähtäimellä, mistä syystä yhden uunilinjan tuhkauskapasiteetti ei riitä pitkään.
Tuhkausmäärien merkittävä lisäys edellyttää toisen uunilinjan rakentamista. Liite 2.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi kokouksessaan 18.9.2018
hankesuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:n.
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Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on 135.000 euron määräraha suunnittelulle, krematoriouunin lämmöntalteenottojärjestelmän ja savukaasujen suodatinlaitteiston suunnittelua ja uusimista varten.
Hankesuunnitelma valmistui 3.12.2018 kolmella erilaisella vaihtoehdolla
(VE 1-3), joista jokainen oli laajennusosa nykyiseen kappelirakennukseen. Toteutuskelpoisten vaihtoehtojen kustannustaso oli korkeahko, joten haluttiin selvittää vielä uuden, entisestä krematoriosta irrallisen rakennuksen kustannustaso. Lisätilauksen hankesuunnitelma (VE 4) saatiin
vertailtavaksi 4.2.2019. Erillinen uudisrakennus on hankesuunnitelmassa
sijoitettu nykyisen puistopäällikön toimiston ja asuinrakennuksen tilalle,
hautatoimiston välittömään läheisyyteen. Hankesuunnitelma on liitteenä
nro 3.
Krematorion rakennuspaikka asettaa rajoituksia vaihtoehdoille 1-3. Asemakaavan mukainen rakennusalue jatkuu nykyisen krematorion lounaispuolelle voimakkaasti nousevaan maastoon. Krematorion laajentamisen
kannalta suunta on hankala ja johtaisi sekä toiminnallisesti, teknisesti että
kaupunkikuvallisesti huonoon ratkaisuun. Rinneratkaisu edellyttäisi arkkuhissin rakentamista, mikä on toiminnan kannalta hidastava ja epäjoustava ratkaisu sekä sisältää riskin tuhkauksen katkeamisesta hissin vioittuessa. Kaupunkikuvallisesti tavoitteena on säilyttää kappelien keskeinen
asema ympäristössään. Rinteeseen rakennettuna laajennuksesta syntyisi
hallitseva ja kappeleiden suhteen ristiriitainen kokonaisuus. Kokonaan
maan alle rakentaminen on taas riskialtis ja kustannuksiltaan vaativa ratkaisu. Uuni- ja suodatinlaitetilojen korkeusvaatimuksista johtuen rakennuksesta jäisi kuitenkin osa maanpinnalle. Suunnitelmista haetaan lausunto Museovirastolta tai kaupunginmuseolta.
Jokaisessa kolmessa vaihtoehdossa (VE 1-3) tuhkaus joudutaan keskeyttämään vähintään lyhyen jakson ajaksi, ellei rakentamisen ajaksi
tehdä mutkikkaita tilapäisjärjestelyjä.
Vaihtoehto 1

Vaihtoehdossa uusien tilojen laajuus ja kustannukset ovat muita vaihtoehtoja pienempiä, mutta rakentaminen on hyvin vaativaa, kun tavoitteena
on vanhojen osien säilyttäminen mahdollisimman laajasti. Tuhkauskapasiteettia ei pystytä nostamaan, vaan se säilyy nykytasolla. Ilmanvaihdon
ym. talotekniikan uusiminen vanhoissa matalissa tiloissa on vaativaa ja
vanhat rakenteet rajoittavat tilojen järkevää sijoittelua. Suodatinlaitteiden
vaatiman laajennuksen sovittaminen vanhaan osaan krematorion vanha
katto säilyttäen on haasteellista.
Huomioita:
-

-

laitteistojen uusiminen ilman rakennusteknisiä muutoksia tiloissa ei ole
mahdollista
laitteistojen sovittaminen vanhan ulkovaipan sisään on vaativaa, kaikkien
valmistajien kokoonpanot eivät välttämättä mahdu, suodatinlaitteisto ja
lämmöntalteenoton varaajat vaativat tilaa sekä korkeutta
suodatinlaitteistot eivät mahdu nykyisiin tiloihin, laajennettava joka tapauksessa
rakennustekniset muutokset ovat raskaita ja lähellä uudisrakentamisen
kustannuksia
vanhan ulkoseinän vieressä uusi alapohja viedään alemmas, mistä seuraa vanhoihin perustuslinjoihin kohdistuvia haasteita
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vanhan savukaasukanavan ja piipun purku keskeyttää tuhkaustoiminnan,
kunnes uudet on saatu rakennettua
vanhojen rakenteiden sekä matalien ja polveilevien tilojen muuttaminen
rakennusteknisesti haastavaa ja kallista, tilalle ei kuitenkaan saada täysin
uutta vastaavaa
vainajien kuljetus edelleen sokkeloinen
valvomo mahdollista sijoittaa lähemmäs uunilinjaa
uusi katos korkea suhteessa vanhaan tasakattoiseen massaan
lisälaajennuksen mahdollisuus hankaloituu huomattavasti
tarpeellisia tiloja puuttuu mm. uurnien säilytystilat, vainajien säilytystilalaajennus
uunin huoltotyöt keskeyttävät tuhkaukset myös tulevina vuosina
krematorion laajennustarve jälleen noin kymmenen vuoden kuluttua
Vaihtoehto on kappeliin liittyvistä versioista toteuttamiskelpoisin. Vanhat
osat puretaan kokonaisuudessaan laajennusalueen rajalle asti ja tilalle
rakennetaan kokonaan uudet modernit krematoriotilat. Kaikki tarvittavat
tilat voidaan sijoittaa keskitetysti käsittäen myös valvomon, sosiaalitilat,
taukotilat sekä aputilat ja tekniset tilat. Tuhkauskapasiteetti pystytään
kaksinkertaistamaan, mikä vastaa todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen
tarvittavaa määrää. Talotekniikan sovittaminen on helpompaa, kun
vanhoja rakenteita ja matalia tiloja ei tarvitse väistellä. Uuden osan sovittaminen vanhaan on selkeämpää ja hallitumpaa. Vainajien säilytystilojen
laajennusosa voidaan tarvittaessa jättää pois ja tehdä myöhemmin, jolloin
tässä hankkeessa tulisi varautua siihen rakenteissa riittävästi.
Huomioita:

Vaihtoehto 3

kappeliin liittyvistä vaihtoehdoista helpoin toteuttaa
vanhat rakenteet eivät tiellä niin paljoa
krematoriotilat saadaan keskitetysti yhteen kokonaisuuteen
rakennusteknisesti ja kustannuksiltaan laajin vaihtoehto versioista 1-3
selkeät yhteydet
katettu kiertoajo arkun kuljetuksille
kylmiöiden laajennus voidaan toteuttaa myös eri vaiheena myöhemmin,
jos siihen varaudutaan
rakentaminen voi olla vaikea toteuttaa vaiheistaen siten, että nykyinen
uunilinja olisi käytössä rakentamisen ajan
Vaihtoehdossa molemmat uunilinjat uusitaan, mutta vanhojen osien ja
rakenteiden säilyttäminen mahdollisimman laajasti on haastavaa. Käytännössä vanha krematorio-osa joudutaan rakentamaan uudestaan, koska korkeus ei riitä ja kun uunilinjojen sijoittuminen muuttuu, lattioita joudutaan madaltamaan. Tuhkauskapasiteetti pystytään kaksinkertaistamaan.
Vainajien säilytystiloja täytyisi kuitenkin laajentaa enemmän (kuten versio
2), että tilojen kapasiteettia voi aidosti kasvattaa. Vanhat säilyvät tilat ja
rakenteet rajoittavat ilmanvaihdon ym. talotekniikan uusimista.
Huomioita:

-

laitteistojen uusiminen ilman rakennusteknisiä muutoksia tiloissa ei ole
mahdollista
laitteistojen sovittaminen vanhan ulkovaipan sisään on vaativaa, kaikkien
valmistajien kokoonpanot eivät välttämättä mahdu, suodatinlaitteisto vaatii tilaa, samoin lämmöntalteenoton varaajat
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rakennustekniset muutokset ovat silti raskaita ja lähellä uudisrakentamista
vaatii myös yläpohjarakenteiden/vesikaton uudelleen rakentamisen
vanhojen perustuslinjojen kohdalla alaspäin rakentaminen on haastavaa
valvomo säilyy edelleen kaukana, mahdollista sijoittaa uunilinjan läheisyyteen pienellä lisälaajentamisella
uusi katos korkea suhteessa vanhaan tasakattoiseen massaan
tarpeellisia tiloja puuttuu mm. uurnien säilytystilat
Vaihtoehto on toteutukseltaan selkein ja laadukkain. Kaikki tarvittavat tilat
voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tuhkauskapasiteetti pystytään vähintään kaksinkertaistamaan. Talotekniikan sovittaminen on helppoa.
Vainajien säilytystilat voidaan rakentaa tavanomaisena huonetilana ja
energiaa säästäen laitekylmiöiden ratkaisulla sekä huonetilan lämpöä
madaltamalla. Rakennus on hyvin saavutettavissa ja etäämpänä alueen
merkittävimmästä rakennuksesta, kappelista.
Huomioita:

-

logistisesti, toiminnallisesti ja teknisesti selkein ratkaisu erillinen uudisrakennus hauta- ja puistotoimiston läheisyyteen
uunilinjojen ja suodatusjärjestelmien sijoitus uunitoimittajasta riippumatta
joustavaa, huolto helppoa
tuhkaustoiminta ei keskeydy lainkaan
tilojen sijoittelu voidaan tehdä täysin vapaasti tuhkausprosessin, tilankäytön ja huollon vaatimusten mukaan
ei hankalia liittymiä vanhoihin rakenteisiin
kaikki tilat uusia, tarkoituksenmukaisia ja nykyaikaisia
arkkujen tuonti voidaan tehdä suojatun ulkotilan kautta
omaisten ja huollon sekä henkilökunnan sisäänkäynnit voidaan erottaa
hyvin toisistaan
rakennuksen ja rakenteiden käyttöikä pitkä suhteessa vanhaan kappeliin
liittyvissä vaihtoehdoissa
huollontarve vähäisempi kuin edellä mainituissa
ei rakenteellisesti ja arkkitehtonisesti haastavaa liittymistä kappelirakennukseen
rakentaminen helppo toteuttaa väljään tontin osaan, ei ahdasta työmaata
kaupunkikuvallisesti vaativa, rakennuksen ilmeen tulee olla laadukas,
vaatimus on tältä osin sama kuin kappeliin liittyvissä vaihtoehdoissa
Vaihtoehdoissa 2–4 rakennettavaan laajennukseen/uudisrakennukseen
sijoitettaisiin uusi krematorionuuni ja suodatinlaitteisto lämmöntalteenotolla oheislaitteineen. Vuonna 2012 valmistunut uuni jäisi vanhalle paikalleen, kunnes se purettaisiin myöhemmin ja siirrettäisiin uuteen paikkaansa uuden uunin vierelle.
Nykyisen kappelirakennuksen yhteyteen suunnitelluista vaihtoehdoista
vaihtoehto 2 on parhaiten vaatimukset täyttävä. Siinä toteutuvat tarpeet
lisätiloista, kuten uurnien säilytystilat, sosiaalitilat ja kylmiöiden laajennus.
Myös työturvallisuus on huomioitu paremmin, koska uunin kolaustilassa
on hyvin työskentelytilaa. Rakennusvaiheessa tuhkaukset keskeytyisivät
useammaksi kuukaudeksi, sillä vanha ja uusi osa liittyvät kiinteästi toisiinsa.
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Uusi, kappelista täysin erillinen, krematoriorakennus (VE4) sijoittuisi nykyisen asuinrakennuksen paikalle. Uudisrakennus on suunniteltu krematoriotoimintaa silmällä pitäen, joten toiminnallisesti tämä on paras vaihtoehto. Uusi rakennus on mahdollista toteuttaa tasalattiamallisena, jolloin
logistiikka ja laitteistojen huoltotoiminta on helpompaa. Vaihtoehdossa 4
ei tulisi tuhkaukseen taukoja. Hankkeen toteutuminen ajoittuisi mahdollisesti vuosille 2020 – 2021.
Uudisrakennuksessa korjaus- ja huoltotarvetta ei lähitulevaisuudessa ole,
kun taas kappelirakennuksen yhteyteen rakennettava krematoriolaajennus seuraisi korjaustarpeissaan kappelirakennuksen aikatauluja.
Hankkeen kustannusarviot ovat (sis. alv 24%):
vaihtoehto 1
vaihtoehto 2
vaihtoehto 3
vaihtoehto 4

1.498.000 €
3.431.000 €
2.620.000 €
3.910.000 €

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
23.4.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,

Päätösesitys:

-

että krematorion hankesuunnitelman vaihtoehdoista hyväksytään
vaihtoehto 4 ja

-

että käynnistetään vaihtoehdon 4 rakennussuunnittelu.

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että krematorion hankesuunnitelman vaihtoehdoista hyväksytään vaihtoehto 4 ja
- että käynnistetään vaihtoehdon 4 rakennussuunnittelu.
Pekka Niiranen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Taina Tammekann ja Jaana Turunen kannattivat Pekka Niirasen esitystä.
Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, määräsi puheenjohtaja
suoritettavaksi äänestyksen, jossa ne, jotka kannattavat asian käsittelyn
jatkamista äänestävät JAA ja pöydällepanoesitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetun äänestyksen tulos: JAA-ääniä 2 ja EI-ääniä 9.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Liite 1: Kaupungin alueellisen ympäristönsuojelun kannanotto
Liite 2: Kuopion krematorion tuhkaukset 1984 -2018
Liite 3: Hankesuunnitelma 1.2.2019
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OHJEITA TILAVUOKRIEN PERINNÄSTÄ JA LASKUTUKSESTA V. 2019 PÄIVITTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti kokouksessaan 29.10.2018 seurakuntien
ja leirikeskusten tilavuokrat sekä liinahinnastot ohjeineen vuodelle 2019.
Hinnaston liitteenä olevia ohjeita tilavuokrien perinnästä ja laskutuksesta ei
ole päivitetty vastaamaan tämän hetken käytäntöä. Seurakuntayhtymän johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 11.3.2019 tilavuokraohjeita.
Esityslistan liitteenä 4 on tilavuokrien ja liinoitushintojen perinnästä ja laskutuksesta ohje liitteineen sekä päivitetty ohje.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
23.4.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tilavuokrien
ja liinoitushinnaston vuokrausohjeen vahvistamista liitteen 4 mukaisesti.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1 että seurakuntatiloista perittävien tilavuokrien perinnästä ja laskutuksesta
päivitetty ohje vuodelle 2019 vahvistetaan liitteen 4 mukaisena
2 että päivitetty tilavuokraohje korvaa aikaisemman ohjeen liitteineen ja
3 että päivitettyä ohjetta sovelletaan tilavuokra- sekä liinahinnastoihin
1.8.2019 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: Ohjeita tilavuokrien perinnästä ja laskutuksesta 1.8.2019 alkaen
96
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN: Pyhän Johanneksen kirkon korjaustyöt
Arkkitehti Juha Leiviskän suunnittelema Pyhän Johanneksen kirkko vihittiin käyttöön adventtina 1992. Vesikaton peruskorjaus on tehty vuonna 2017 ja pihakannen vedeneristeet pintarakenteineen on uusittu
vuonna 2018.
Rakennuksen ilmanvaihdon nuohousta tehtäessä vuoden 2018 syksyllä
ei voitu vaihtaa villarakenteisia äänenvaimentimia, koska ne sijaitsevat
rakenteiden sisässä eri puolella kirkkoa. Ilmanvaihtokoneet vaihdettiin
vuoden 2018 lopulla taajuuskoneisiin, joilla on mahdollista säätää ilmastointia portaattomasti. Rakennus kytkettiin samalla rakennusautomaatioon ja aloitettiin ilmanvaihdon säätötyöt. Ilmamäärissä tapahtui paljon
muutoksia ja tästä syystä on syytä olettaa, että kuituja on päässyt kulkeutumaan sisäilmaan.
Useat työntekijät ovat alkaneet oirehtimaan viime aikoina tiloissa yhä
enemmän. Ennen näitä toimenpiteitä oireita ei ole ilmennyt.
Lisäksi havaittiin pintamittauksilla kosteuden nousua muovimattojen alla. Tiloja, joissa on muovimattoja, on eripuolella kirkkoa muutama kappale. 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.
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Korjaustoimenpiteenä on lattiapinnoitteiden poisto, jonka jälkeen paljastunut betoni jyrsitään tietyltä vahvuudelta. Tasoituksen jälkeen lattiat
pinnoitetaan uudelleen. Työt ovat jo näissä tiloissa alkaneet omana työnä.
Kuitulähteiden poistamiseksi joudutaan tekemään tutkimuksia sekä
suunnitelma, miten kuitulähteet ovat saatavissa pois ja samalla tutkitaan
myös perusteellisesti koko rakennuksen tila.
Oirehtivat työntekijät siirretään väistötiloihin pihalle asennettaviin toimistoparakkeihin, jotka asennetaan kevään aikana. Kirkolliset tapahtumat
järjestetään normaalisti tutkimusten ajaksi. Suunnitelmissa on, että ilmastoinnin kuitulähteet poistetaan syksyllä 2019. Työt on suunniteltu alkavaksi 2.9.2019. Kevään ja kesän aikana on tarkoitus selvittää, paljonko on ilmanvaihdon kuitulähteiden poistokustannus koko ilmanvaihtojärjestelmästä. Lisäksi kustannuksia saattaa tulla rakenteiden tiivistämisestä. Suunnitellut korjaustoimenpiteet ja remontti kestänevät noin kaksikolme kuukautta. Perusteena korjauksille on turvata työntekijöille turvalliset ja terveelliset työtilat.
Kustannusarvio Pyhän Johanneksen kirkon tutkimustyölle, muovimattolattioiden vaihdolle ja väistötiloille on seuraava:
- Rakennuslupa parakeille
1.000 €
- Parakkien siirtokustannukset
2.000 €
- Parakkien vuokra 8 kk
14.500 €
- Tutkimuskulut
17.000 €
- Korjaustyöt ja materiaalit
15.500 €
Yhteensä

50.000 €

Lisämäärärahantarve laskelmien mukaisesti on yhteensä 50.000 euroa
kuluvan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan. Lisämäärärahan
myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 23.4.2019.
Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- että vuoden 2019 talousarvion investointiosaan myönnetään 50.000 euron lisämääräraha Pyhän Johanneksen kirkon tutkimustyöhön, korjauksiin ja väistötiloihin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että vuoden 2019 talousarvion investointiosaan myönnetään 50.000
euron lisämääräraha Pyhän Johanneksen kirkon tutkimustyöhön,
korjauksiin ja väistötiloihin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2018
Henkilöstökertomukseen kootaan vuosittain henkilöstömääriä ja
–rakennetta sekä henkilöstön tilaa koskevia tietoja. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saavat sen
avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön
kehittämistyön pohjaksi. Tunnuslukujen perusteet on määritelty kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti ja ne ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia.
Henkilöstökertomuksessa seurataan myös yhtymän strategiassa vuonna
2007 määriteltyjä tunnuslukuja.
Henkilöstökertomus vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä 5.
Henkilöstöasiain johtokunta hyväksyy henkilöstökertomuksen, jonka jälkeen se lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa 1.4.2019. Johtokunta hyväksyi
kertomuksen ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja
edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteistyötoimikunta käsitteli kertomuksen ja antoi siitä lausuntonsa kokouksessaan 16.4.2019.
Henkilöstöpäällikkö Arja Keränen esittelee kertomusta tarkemmin kokouksessa.

Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että henkilöstökertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: Henkilöstökertomus vuodelta 2018
98
HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMINEN TYÖPAIKALLA
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat valmistelleet yhdessä suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä. Osapuolet
suosittavat yhteisymmärryksessä seurakunnille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää
käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.
Sopijaosapuolet ovat laatineet seurakuntien valmisteluprosessia varten
kaksi mallia:
-

hyvään käytökseen sitoutumisen periaatteet
toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten

Yhteistyötoimikunta nimesi asian valmistelua varten työryhmän, johon
kuuluivat työsuojelupäällikkö Arja Keränen, työsuojeluvaltuutettu Varpu

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

6/2019
6/2019

10

Jääskeläinen, luottamusmies Pirjo Litmanen ja työsuojeluvaltuutettu Sami
Mitsman.
Työryhmän valmistelun pohjalta yhteistyötoimikunta käsitteli 20.2.2019
ehdotuksen hyvään käytökseen sitoutumisen periaatteista ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä, liite 6.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 1.4.2019.
Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto
hyväksyy hyvään käytökseen sitoutumisen periaatteet ja toimintaohjeet
ristiriitatilanteita varten liitteen 6 mukaisesti.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
-

Päätös:

että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hyvään käytökseen sitoutumisen
periaatteet sekä toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymässä liitteen 6 mukaisesti.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: Hyvään käytökseen sitoutumisen periaatteet ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä.
99
ROVASTIKUNTAPASTORI ANU KIVIRANNAN ANOMUS VIRKAVAPAASTA JA
VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISEKSI
PASTORI OONA HUTTUSELLE
Rovastikuntapastori Anu Kiviranta anoo virkavapaata 12.7 – 31.12.2019
väliseksi ajaksi. Liite 7. Virkavapaa olisi jatkoa ajalle 28.8.2018 –
11.7.2019 myönnettyyn virkavapaaseen, jonka yhteinen kirkkoneuvosto
on myöntänyt 28.5.2018. Viransijaisena on toiminut pastori Oona Huttunen. Virka, jota Anu Kiviranta hoitaa, on seurakuntayhtymän virka, joka
on sijoitettu Alavan seurakuntaan.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan
11.4.2019.
1. 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
12.7 – 31.12.2019.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen
kirkkoneuvosto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
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1. Alavan seurakunnalle annetaan lupa täyttää Alavan seurakunnan rovastikuntapastorin virka Anu Kivirannan virkavapauden ajaksi 12.7 31.12.2019.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen pastori Oona Huttuselle pastori Kivirannan viransijaisuuden ajalle 12.7 – 31.12.2019.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 7: Rovastikuntapastori Anu Kivirannan virkavapaa-anomus
100
VIESTINNÄN TYÖJÄRJESTELYT, OSA-AIKAINEN SIHTEERI
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2018, että viestintään voidaan palkata toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen osaaikainen, 52 %, sihteeri.
Päätöksen mukaan työsuhde voitiin täyttää yhtymän sisäisin järjestelyin.
Sihteerin työsuhteen täyttämisessä oli tärkeää, että osa-aikaisuudesta
huolimatta työ jakaantuu koko kuukaudelle.
Sihteerin työn vaatimuksia olivat huolellisuus, tarkkuus, erinomainen
suomen kielen taito, sisällön tuotanto, aikataulujen hallinta ja joustavuus.
Lisäksi vaaditaan perustaitoja verkkoviestinnässä, sosiaalisessa mediassa sekä graafisessa suunnittelussa ja taitossa sekä valokuvaamisessa.
Koulutusvaatimuksena on vähintään ammatillinen tutkinto. Vaativuusryhmä on 501.
Tehtävä laitettiin sisäiseen hakuun tammikuussa 2019.
Sisäisen haun tuloksena tehtävään palkattiin Katja Nenonen, joka työskentelee Alavan seurakunnassa osa-aikaisena sihteerinä. Palkkaus toteutettiin määräaikaisena 30.6.2019 saakka.
Katja Nenonen on työskennellyt alkuviikon viestinnässä ja loppuviikon
Alavan seurakunnassa. Järjestelmä on toiminut hyvin ja Katja Nenonen
on hoitanut kaikki työtehtävänsä kiitettävästi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että viestintäyksikköön palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen osa-aikainen sihteeri ja
2. että tehtävään palkataan Katja Nenonen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

101
LUONNOLLISEN POISTUMAN STRATEGIAN TARKISTUS
Seurakuntayhtymässä on laadittu erityisesti kiinteistö- ja henkilöstöhallintoon keskittyvä strategia-asiakirja vuosille 2006 – 2015. Strategiaasiakirjan yhtenä keskeisenä tavoitteena on määritelty palvelussuhteiden
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vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Tuolloin on tavoitteeksi
asetettu 30 palvelussuhteen vähentäminen vuoteen 2015 mennessä.
Pitkän tähtäimen henkilöstöstrategiassa vuodelta 2011 on alkuperäistä
palvelussuhteiden vähentämisen tavoitetta lisätty 35 palvelussuhteeseen
vuoteen 2018 mennessä. Luonnollisen poistuman ennustaminen perustuu ensi sijassa eläkkeelle siirtymisten ennakointiin. Jokainen työyksikkö
on velvoitettu miettimään omien resurssiensa mahdollista vähentämistä
luonnollisen poistuman myötä yksikön painopistealueet huomioon ottaen.
Vuodesta 2006 on jätetty noin 48 palvelussuhdetta täyttämättä. Luku ei
ole vertailukelpoinen alkutilanteeseen nähden, koska sen jälkeen on tapahtunut useita seurakuntaliitoksia.
Vuodesta 2012 alkaen kaikille toimintayksiköille on laskettu euromääräiset säästövelvoitteet. Säästövelvoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja niille on asetettu aikataulu.
Luonnollisen poistuman strategia on laadittu noin 14 vuotta sitten. Se on
ollut voimakkaasti säästövelvoitteiden toteutumiseen vaikuttava linjaus,
vaikka luonnollinen poistuma kohdentuu sattumanvaraisesti eri virkoihin
ja tehtäviin seurakunnissa ja yhtymässä.
Nykytilanteessa henkilöstövähennykset kohdistuvat sattumanvaraisesti
eri toiminta-alueille. Verotulojen pienenemisen ja jäsenmäärän vähenemisen myötä on tarkasteltava näköpiirissä olevia investointeja ja toimintamenoja kriittisesti. Henkilöstömenot ovat liki 60 % kaikista toimintamenoista.
Kahden viime vuoden aikana seurakuntayhtymän kirkollisverotulot ovat
vähentyneet noin miljoona euroa. Se tarkoittaa noin 20 työntekijän palkkauskulujen vähennystä henkilösivukuluineen. Jos verotulojen lasku jatkuu tällä vauhdilla, eivät nykyiset säästövelvoitteet riitä kattamaan tulojen
laskua, vaan lisäsäästöjen tarve tulee välttämättömäksi.
Seurakuntayhtymällä on runsas kiinteistömassa, jonka kunnossapidosta,
peruskorjauksista ja uudistuksista tulee huolehtia säännöllisesti. Seurakuntayhtymän investointitarve ja korjausvelka ovat erittäin suuret, ja jotta
välttämättömät investointimenot pystytään rahoittamaan, tulee käyttötalousmenot sopeuttaa pieneneviin verotuloihin.
Toimintaa tulee voida suunnata kokonaisuuden kannalta merkittäville alueille. Taloudellisten realiteettien ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi on syytä pohtia, onko luonnollisen poistuman käyttö henkilöstön vähentämisessä ainoa käytettävissä oleva keino vai pitääkö varautua myös irtisanomisiin.
Jatkossa tulee olla mahdollista huolehtia siitä, että keskeisissä toiminnoissa on riittävästi henkilöstöä. Samalla pitäisi olla mahdollista, että niiltä
alueilta, joissa toimintatavat ovat muuttuneet, toimintavolyymit pienentyneet tai toiminnan painopiste on siirtynyt toisaalle, voidaan henkilöstön
määrä sopeuttaa muuttuneisiin olosuhteisiin.
Luonnollisen poistuman käyttämistä ja henkilöstön asemaa tulevaisuudessa on pohdittu työryhmässä, jossa ovat mukana henkilöstöasiain joh-
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tokunnan puheenjohtaja Vesa Kärkkäinen ja johtokunnan jäsen Upi Heinonen, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen ja varapuheenjohtaja Leena Kumpusalo, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leino ja varapuheenjohtaja Tarja Välimäki sekä hallintojohtaja
Riitta Hautaniemi, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja henkilöstöpäällikkö
Arja Keränen.
Työryhmän näkemys on, että seurakuntayhtymässä on nyt syytä tarkastella luonnollisen poistuman strategiaa huomioiden taloudelliset realiteetit
ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset toiminnan ja painopisteiden suunnittelussa.
Luonnollisen poistuman strategian tarkastelu käynnistyy henkilöstöasiain
johtokunnassa. Periaatteellinen linjaus esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto voi pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asian ja tekee linjauksen kokouksessaan kesäkuussa.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 1.4.2019.
Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

että luonnollisen poistuman lisäksi seurakuntayhtymässä voidaan turvautua irtisanomisiin silloin, kun tuotannolliset, taloudelliset tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt niin vaativat,

-

että seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunto päätösehdotuksesta
ja

-

että asia viedään yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 8.4.2019.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että luonnollisen poistuman lisäksi seurakuntayhtymässä voidaan turvautua irtisanomisiin silloin, kun tuotannolliset, taloudelliset tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt niin vaativat ja
-

että seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunto luonnollisen poistuman strategian tarkistuksesta 26.4.2019 mennessä.

Seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot:
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto 11.4.2019: Seurakuntaneuvosto puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto 23.4.2019:
Seurakuntaneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkoneuvoston esitys on
perusteltu ja oikea.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto 10.4.2019: Seurakuntaneuvosto tukee yhteisen kirkkoneuvoston esitystä.
Puijon seurakunnan seurakuntaneuvosto 25.4.2019: Seurakuntaneuvosto
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puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä luonnollisen poistuman strategian tarkistamisesta.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 16.4.2019: Seurakuntaneuvosto kannattaa yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä koskien luonnollisen poistuman strategian tarkistusta.
Yhteistyötoimikunta 16.4.2019: Yhteistyötoimikunta esittää, että
yhteiselle kirkkovaltuustolle annettavasta esityksestä poistetaan lause
’työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt niin vaativat’.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että luonnollisen poistuman lisäksi seurakuntayhtymässä voidaan turvautua irtisanomisiin silloin, kun tuotannolliset, taloudelliset tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt niin vaativat.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

102
AILI PARVIAISEN TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Tuomiokirkkoseurakunnalla on Aili Parviaisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Aili Parviaisen tuomiokirkkoseurakunnalle 5.9.1989 päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Testamentin 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 8 on kertomus Aili Parviaisen testamenttirahaston
toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2018.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
16.4.2019. Seurakuntaneuvosto päätti antaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kertomus Aili Parviaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen
käytöstä vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: Kertomus Aili Parviaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2018
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TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN TESTAMENTTIRAHASTOJEN
TOIMINTAKERTOMUKSET JA TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA 2018
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalla on 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.
Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön vastuuryhmä/johtokunta on kokouksessaan 9.4.2019 hyväksynyt liitteen 9 mukaiset Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön testamenttirahastojen toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2018.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan rahastojen hoitokunnan on vuosittain annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle selvitys varojen käytöstä edelliseltä vuodelta. Selvitys annetaan tiedoksi myös
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
16.4.2019. Seurakuntaneuvosto päätti antaa diakoniatyön testamenttirahastojen toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2018 tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön testamenttirahastojen
toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9: Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön testamenttirahastojen toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2018
104
KERTOMUS ANNA NISKASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2018
Järvi-Kuopion seurakunnalla on Anna Niskasen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Anna Niskasen Säyneisen seurakunnalle 21.9.2004
päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Tes-
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tamentin tavoitteena on ollut varmistaa Anna ja Veikko Niskasen hautojen
ainaishoito. Jos varoja jää, voidaan rahaston varoilla tukea Säyneisen
alueseurakunnan toimintaa seurakunnan parhaaksi katsomalla tavalla.
Kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2018 esityslistan liitteenä. Liite 10.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 23.4.2019. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 10: Anna Niskasen testamenttirahaston toimintakertomus, tuloslaskelma ja raportti testamenttirahaston rahavaroista vuodelta 2018
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KERTOMUS ALINA JA HANNES PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA
VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2018
Järvi-Kuopion seurakunnalla on Alina ja Hannes Partasen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Alina ja Hannes Partasen Säyneisen seurakunnalle 26.11.1962 päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta
ja sen tuotosta. Rahaston tarkoituksena on pitää rahaston korkotuotolla
kunnossa Säyneisen hautausmaalla osastolla 1 olevat hautapaikat 596 –
599 ja osastolla 3 olevat hautapaikat 23 – 24 ja 34 – 35. Loppuosa vuosittaisista korkotuotoista voidaan käyttää diakoniatyön johtokunnan parhaaksi katsomalla tavalla Säyneisen alueseurakunnan alueella avuntarpeessa olevien auttamiseen.
Kertomus Alina ja Hannes Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja
varojen käytöstä vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä 11.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 23.4.2019. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että kertomus Alina ja Hannes Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 11: Alina ja Hannes Partasen testamenttirahaston toimintakertomus, tuloslaskelma ja
raportti testamenttirahaston rahavaroista vuodelta 2018
106
KERTOMUS PEKKA PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN
KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2018
Järvi-Kuopion seurakunnalla on Pekka Partasen rahasto. Rahasto muodostuu Pekka Partasen Riistaveden seurakunnalle 15.1.2004 päivätyllä
testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston tarkoituksena on avustaa nälkää näkeviä lähimmäisiä. Lähimmäisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, joka on joutunut pysyvään tai tilapäiseen avuntarpeeseen oman tai perheensä jokapäiväisen toimeentulon
suhteen.
Kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston varojen käytöstä vuodelta
2018 on esityslistan liitteenä 12.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 23.4.2019. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite12: Pekka Partasen testamenttirahaston toimintakertomus, tuloslaskelma ja raportti
testamenttirahaston rahavaroista vuodelta 2018
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JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE SAARISTO-PAPPILA,
KIINTEISTÖTUNNUS 297-423-1-96, SÄYNEENSALON SAARI
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle
Saaristo-Pappila, kiinteistötunnus 297-423-1-96, Säyneensalon saareen.
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 13 on
lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa
maanomistajalle ilmakaapelin alueelta korvauksen ja puustovahinkokorvauksen. Kertakorvaus on 644,72 € (54,72 € + 590,00 €), korvaus määräytyy liitteen mukaan Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 23.4.2019. Johtokunta päätti esittää johtoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin.
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Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tilan Saaristo-Pappila, kiinteistötunnus 297-423-196, Säyneensalon saareen, liitteen 13 mukaisesti ja
2. että hyväksytään kertakorvauksena 644,72 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 13: Johtoalueen käyttöoikeussopimus ja kartta
Mika Pulkkinen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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KOKOUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENILLE
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.2.2019 päättänyt, että
yhteisen kirkkoneuvoston esityslista liitteineen lähetetään sähköpostilla.
Käytännössä vain talousarvio ja tilinpäätös lähetetään yhteisen kirkkoneuvoston istuntokokoonpanolle postissa.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 9.4.2019 keskusteltiin siirtymisestä samaan käytäntöön myös kirkkovaltuuston osalta. Asia annettiin yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat liitteinen lähetetään yhteisen
kirkkovaltuuston istuntokokoonpanolle sähköpostissa. Henkilö, joka haluaa kokousasiakirjat paperilla, ilmoittaa asiasta hallintosihteerille.
Talousarvio ja tilinpäätös lähetetään kaikille postissa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTOPYYNTÖ: IT-yhteistyöalueen johtosäännön muuttaminen
Itä-Suomen IT -aluekeskus aloitti virallisesti toimintansa 1.2.2010. ItäSuomen IT –aluekeskus on yksi Suomen viidestätoista IT –
aluekeskuksesta. Aluekeskusten perustaminen liittyi kirkon uuden jäsentietojärjestelmän –Kirjurin – käyttöönottoon ja erityisesti seurakuntien tietoturvan parantamiseen. Aluekeskus tarjoaa tällä hetkellä palveluja 40
seurakuntataloudelle, joissa on yhteensä 55 seurakuntaa. Sen toimintaalueena ovat kaikki Kuopion hiippakunnan seurakunnat ja kaksi seurakuntaa Mikkelin hiippakunnasta. Aluekeskuksen isäntäseurakuntana toimii Kuopion seurakuntayhtymä ja aluekeskuksen 9 työntekijää ovat Kuopion seurakuntayhtymän työntekijöitä.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 26.1.2010 IT – alueen yhteistyösopimuksen ja IT – yhteistyöalueen johtosäännön. Yhteistyösopimuksessa on
sovittu isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien kesken tehtävästä
yhteistyöstä, työnjaosta, henkilöstöstä ja kustannusten jaosta seurakun-
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tien kesken. IT – alueen johtosääntöön sisältyy tarkemmat määräykset IT
– alueen hallinnosta, henkilöstöstä ja heidän tehtävistään. Johtosäännön
mukaan aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta. Johtosäännön mukaan Kuopion seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi
jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja, Joensuun seurakuntayhtymä yhden jäsenen ja kaikki aluekeskuksen alueella toimivat rovastikunnat yhden jäsenen.
Koska Siilinjärven rovastikunta on purettu 1.1.2018 lukien ja aikaisemmin
siihen kuuluneet seurakunnat on siirretty muihin rovastikuntiin, on johtosääntöä muutettava johtokunnan kokoonpanon/jäsenten lukumäärän
osalta.
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 28.2.2019. Johtokunta esittää, että johtosäännön 3 § muutetaan
johtokunnan kokoonpanon ja jäsenten lukumäärän osalta seuraavasti:
Aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, joka kokoontuu
vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan varsinaiset jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet valitaan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan
seuraavasti:
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä,
joista toinen on puheenjohtaja, ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä, Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymä
sekä Kajaanin seurakunta valitsee johtokuntaan kukin yhden jäsenen ja
yhden henkilökohtaisen varajäsenen.
Loput jäsenet valitaan rovastikunnittain tuomiorovastikuntaa lukuun ottamatta siten, että Rautalammin rovastikunta valitsee johtokuntaan kaksi
jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä ja muut rovastikunnat yhden
jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Edustajaksi voidaan valita seurakunnan viranhaltija, toimihenkilö tai muu luottamushenkilö. Valinnassa on syytä kiinnittää huomiota henkilön IT-asiantuntemukseen.
Muutetun johtosäännön perusteella Kajaanin seurakunta nimeäisi johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.
Aluekeskuksen toimintaa ohjaavan sopimuksen mukaisesti isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy johtokunnan johtosäännön ja ennen tätä käsittelyä siitä on hankittava sopijaseurakuntien lausunnot.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteisellä kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa esitetyn johtosääntömuutoksen johdosta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TILINTARKASTUSPALVELUT TILIVUOSILLE 2019 – 2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan 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
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JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastusyhteisön on
määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen
suorittamiseen. Jos edellytykset siihen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Tilintarkastajien valitsemiseksi järjestettiin tarjouskilpailu. Hankinta ja tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa
20.3.2019. Tarjousten jättöaika päättyi 12.4.2019.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjouksista hyväksytään seurakuntataloudelle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.
Kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa arvioidaan seuraavin perustein:
- Kokonaishinta kirkkojärjestyksen 15 luvun 7–9 pykälien mukaisesta
sekä seurakuntayhtymän erikseen pyytämistä tarkastustehtävistä
yhteensä mahdollisine matka- ym. kustannusten korvauksineen, 40 %
-Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämä kuvaus laadunvalvontajärjestelmästä, miten se on järjestetty ja miten sen toimivuutta
valvotaan käytännössä, 10 %
- Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan kokemusmäärä seurakuntataloudesta sekä kirkon hallinnon ja
talouden tuntemuksesta, 15 %
- Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan työpäivien osuus tarkastuspäivistä yhteensä, 15 %
- Tilintarkastusyhteisön esittämän avustavan henkilöstön ja alihankintana
suoritetun tarkastustyön suorittajan ammattitutkinnot ja kokemus, 10 %
- Muut tilintarkastustyöhön liittyvät laatutekijät, esimerkiksi erityisosaamisalueet ja palautteet referenssiseurakunnista 10 %.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti KPMG Oy Ab.
Hallintojohtaja Riitta Hautaniemi ja hallintosihteeri Aarne Blom avasivat
tarjouksen 12.4.2019. Tarjousta avattaessa todettiin, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja että tarjoaja täyttää tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot, joten tarjous voidaan hyväksyä.

Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että tilintarkastusyhteisöksi tilivuosille 2019 - 2022 valitaan tarjouskilpailun perusteella KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana JHT,
HT Esko Säilä.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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111
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

112
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

113
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 14: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
114
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.51.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 6.5.2019

Sinikka Kervinen

Maija Taskinen

