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Paikka
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Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Risto Helle
Elli Voutilainen
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Timo Knuuttila
Eero Koivisto
Marita Mankinen

jäsen
läsnä
Tammekannin varajäsen läsnä
jäsen
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jäsen
läsnä
Koiviston varajäsen
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jäsen
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jäsen
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poistui klo 17.33, § 130 käsittelyn jälkeen
jäsen
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jäsen
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jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä

Pekka Niiranen
Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell
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läsnä
läsnä

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

Seppo Marjanen

diakoniajohtaja
läsnä,
poistui klo 17.08, § 119 käsittelyn jälkeen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin
virsi 514.

Erika Suominen

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

115
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 22.5.2019.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

116
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Pekka Niiranen ja Erkki Räsänen. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Niiranen ja Maija Taskinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 29.5 – 11.6.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

117
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

118
VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä tulee olla valmiussuunnitelma.
Kuopion seurakuntayhtymän voimassa oleva valmiussuunnitelma on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 15.12.2008.
Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata organisaation toiminta ja
erityisesti sen perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu käsittää organisaation toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa sekä tarpeelliset ennakkotoimenpiteet tämän toiminnan
varmistamiseksi. Eri suunnitelmien on täydennettävä toisiaan. Toimintavalmiuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittava suunnittelu ja sen edellyttämät muut valmistelut muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy organisaatiosta riippuen erilaisia toimia.
Viranomaisen tulee huolehtia lakisääteisistä tehtävistään kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusoloissa. Yleiset säännökset varautumisesta poikkeusoloihin ovat valmiuslaissa (1552/2011) sekä väestönsuojelun osalta
lisäksi pelastuslaissa (379/2011). Pelastuslaissa on lisäksi säännöksiä
siitä, mitä jokaisen tulee tehdä turvallisuuden ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Kirkollishallinnon varautumista koskevia erityissäännöksiä on
kirkkolaissa. Poikkeusolojen vaikutuksesta kirkollishallintoon ja sen päätöksentekoon säädetään kirkkolain 25 luvun 14 §, 15 § ja 15 a §:ssä.
Seurakuntien varautumisen perustana on kirkkolain 1 luvun 2 §:n säännös kirkon tehtävästä. Sen mukaan kirkko tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Tämä merkitsee, että kirkon tulee varautua hoitamaan perustehtäväänsä kaikissa
oloissa. Yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kirkon tehtävän
toteuttamisen merkitys korostuu.
Valmiussuunnitelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden ja keinojen selvittämistä ja järjestelmällistä esittämistä, joihin on ryhdyttävä, jotta orga-
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nisaation toiminta ja hallinto voidaan normaalioloista poikkeavissa olosuhteissa järjestää.
Valmiussuunnittelun lähtökohtana on, että seurakunnilla on velvollisuus
huolehtia tehtävistään kaikissa olosuhteissa. Toimintoja voidaan joutua
poikkeusoloissa järjestelemään uudelleen ja tilanteet saattavat muuttua
nopeasti ja yllätyksellisesti. Toiminnan, hallinnon ja johtamistoimenpiteiden on sovelluttava tilanteiden muutoksiin. Poikkeusoloissa seurakunnat
voivat täydentää niiden tehtävien hoitamista, joista kunnat normaalioloissa huolehtivat. Tällaisia ovat mm. päivähoito ja nuorisotyö.
Seurakuntayhtymissä valmiustoimen ylin hallintoelin on yhteinen kirkkoneuvosto. Se hyväksyy seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät olennaiset muutokset ja luo valmiussuunnittelua varten organisaation. Taloudelliset resurssit valmiussuunnitteluun myöntää yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyessään talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntayhtymän
valmiustoimesta vastaavat hallinnollisesti yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymän valmiustoimikunta.
Kuopion seurakuntayhtymän valmiusorganisaatioon kuuluvat valmiustoimikunta, valmiuspäällikkö ja valmiuspäivystäjät. Yhteinen kirkkoneuvosto
nimesi kokouksessaan 11.3.2019 seurakuntayhtymän valmiustoimikunnan vuosille 2019-2020. Valmiustoimikunnan puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja muina jäseninä kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja, hallintojohtaja, rekisterinjohtaja, viestintäpäällikkö,
puistopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, tietohallintopäällikkö ja valmiuspäällikkö.
Valmiustoimikunta on valmistellut yhteisen kirkkoneuvoston toimeksiannosta valmiussuunnitelman päivittämistä. Valmiustoimikunta käsitteli valmiussuunnitelman päivittämistä 6.5.2019. Ehdotus päivitetyksi valmiussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 1. Valmiussuunnitelmat on tarkoitus kerätä kokouksen jälkeen pois.
Valmiuspäällikkö, diakoniajohtaja Seppo Marjanen, on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa tarkemmin.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: päivitetty valmiussuunnitelma
119
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTIEN DIAKONIATYÖN TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN
OHJEISTUS 2019 – 2023
Paikallisseurakuntien diakoniatyö ja diakoniakeskus avustavat taloudellisesti ahdinkoon joutuneita. Tämän lisäksi ns. avustustyöryhmä sekä useat testamenttirahastot avustavat taloudelliseen ahdinkoon joutuneita.
Paineet taloudelliseen avustamiseen ovat lisääntyneet 1990-luvun taloudellisen laman jälkeen eikä tilanteeseen ole tullut muutosta myöskään
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2000-luvulla. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 24.11.2008 seurakuntayhtymän taloudellisen avustamisen ohjeet. Ohjeiden tarkoituksena oli
helpottaa avustusanomuksia käsittelevien diakonityöntekijöiden työskentelyä ja yhdenmukaistaa avustuskäytäntöjä seurakuntayhtymän alueella.
Taloudellisen avustamisen ohjeistusta on päivitetty tämän jälkeen vuonna
2014. Tuolloin päivitystä valmistellut työryhmä piti tärkeänä, että ohjeita
päivitetään myös jatkossa vähintään viiden vuoden välein.
Diakoniatyön taloudellisen avustamisen ohjeiden päivittämistä vuosille
2019 - 2023 on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet Maarit Kirkinen, Birgitta Oksman, Riitta Murtorinne, Sami Mitsman ja Hanna Kokkonen. Työryhmä on käyttänyt työskentelyssään Kuopion hiippakunnan taloudellisen avustamisen ohjeistusta 2019 - 2022. Työryhmän laatima ehdotus Kuopion ev.lut. seurakuntien diakoniatyön taloudellisen avustamisen ohjeistukseksi 2019 - 2023 on esityslistan liitteenä 2.
Diakoniajohtaja Seppo Marjanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään
asiaa.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että ehdotus Kuopion ev.lut. seurakuntien diakoniatyön taloudellisen
avustamisen ohjeiksi 2019 - 2023 hyväksytään.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: Kuopion ev.lut. seurakuntien diakoniatyön taloudellisen avustamisen
ohjeistus 2019 – 2023
120
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2018
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 2018 osalta. Kertomus liitteineen on esityslistan liitteenä 3.
Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen kirkkojärjestyksen muutoksen jälkeen vain auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa
seurakuntien tilintarkastusta eikä kirkkojärjestyksessä ei ole enää mainintaa irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastamisesta. Yhteisen kirkkoneuvoston 18.2.2019 hyväksymässä sisäisen valvonnan ohjeessa ei ole
mainintaa sisäisen ja kiinteän omaisuuden tarkastajista, ja tarkastus sisältyy varsinaiseen tilintarkastukseen.

Päätösehdotus:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus liitteineen
merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2019
7/2019

5

Liite 3: kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2018
121
ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA TIIHOSELLE SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA JA
SEURAKUNTAMESTARIN PALVELUSSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Seurakuntamestari Pekka Tiihonen pyytää kirjeessään 1.5.2019,
että hänelle myönnetään ero Männistön seurakuntaan sijoitetusta
seurakuntamestarin virasta 1.2.2020 lukien. Liite 4.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi, luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Männistön seurakunnan kiinteistötiimiin kuuluu kolme työntekijää: seurakuntamestari, emäntä ja kiinteistötyöntekijä. Toimintojen turvaamisen
vuoksi seurakuntamestarin palvelussuhde on välttämätöntä täyttää.
Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu vapautuvan palvelussuhteen
täyttämiseen.
Seurakuntamestarin virka voidaan seurakuntayhtymässä noudatetun
yleisen käytännön mukaan muuttaa työsuhteeksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Pekka Tiihoselle myönnetään ero Männistön seurakuntaan sijoitetusta seurakuntamestarin virasta 1.2.2020 lukien ja
2. että Männistön seurakuntaan sijoitettu seurakuntamestarin palvelussuhde täytetään.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: Pekka Tiihosen eroanomus
122
MÄNNISTÖN SEURAKUNTAAN SIJOITETUN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa seurakuntamestarin työsuhteeksi ja
lakkauttaa seurakuntamestarin virka.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Männistön seurakuntaan sijoitettu seurakuntamestarin virka lakkautetaan 1.2.2020 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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123
ERON MYÖNTÄMINEN HANNU HILTUSELLE SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA JA
SEURAKUNTAMESTARIN PALVELUSSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Seurakuntamestari Hannu Hiltunen pyytää kirjeessään 9.5.2019,
että hänelle myönnetään ero Järvi-Kuopion seurakuntaan, RiistavesiMuuruveden alueelle, sijoitetusta seurakuntamestarin virasta 1.10.2019
lukien. Liite 5.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi, luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Järvi-Kuopion seurakunnassa työntekijöiden työskentely on organisoitu
seurakuntapareittain. Kiinteistötoimen työntekijät voivat tehdä tarvittaessa
työtä myös muissa kiinteistöissä. Riistavesi-Muuruveden alueella ei työskentele muita seurakuntamestareita, joten palvelussuhde on välttämätöntä täyttää.
Seurakuntamestarin virka voidaan seurakuntayhtymässä noudatetun
yleisen käytännön mukaan muuttaa työsuhteeksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Hannu Hiltuselle myönnetään ero Järvi-Kuopion seurakuntaan,
Riistavesi-Muuruveden alueelle, sijoitetusta seurakuntamestarin virasta
1.10.2019 lukien ja
2. että Järvi-Kuopion seurakuntaan, Riistavesi-Muuruveden alueelle, sijoitettu seurakuntamestarin palvelussuhde täytetään.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: Hannu Hiltusen eroanomus
124
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTAAN, RIISTAVESI-MUURUVEDEN ALUEELLE, SIJOITETUN
SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa seurakuntamestarin työsuhteeksi ja
lakkauttaa seurakuntamestarin virka.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Järvi-Kuopion seurakuntaan, Riistavesi-Muuruveden alueelle, sijoitettu seurakuntamestarin virka lakkautetaan 1.10.2019 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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125
ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU VIRRALLE PERHENEUVOJAN VIRASTA JA PERHENEUVOJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Perheneuvoja Markku Virta on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle
esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Kuopion
ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan
virasta 1.7.2019 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan luvan
avoimeksi tulevien palvelussuhteiden täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Perheasiain neuvottelukeskuksessa on tällä hetkellä perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka, kaksi kokoaikaista perheneuvojan virkaa ja
yksi osa-aikainen, 52 %, perheneuvojan virka. Lisäksi vastaanottosihteerin tehtäviä on 10 tuntia/viikko.
Kuopion perheneuvonnan väestöpohja on yli 231 000 henkilöä. Perheneuvonnan vastuualueeseen kuuluu Kuopion lisäksi 12 sopimusseurakuntaa (Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Keitele, Kiuruvesi, Leppävirta, Pyhäjärvi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto
ja Vieremä). Sopimusseurakuntia laskutetaan ko. alueella asuvien asiakkaiden perheneuvonnassa käyntien mukaan. Sivuvastaanottoa Iisalmessa pidetään kaksi kertaa kuukaudessa. Perheneuvonta tekee lisäksi
Kuopion alueella avioliittolain mukaista sovittelua, josta Kuopion kaupunki
maksaa korvauksen.
Perheneuvonnan asiakasmäärät ovat lisääntyneet viime vuosien aikana
runsaasti. Vuonna 2016 uusia asiakkaaksi hakeutuvia oli 335 henkilöä,
2017 uusia asiakkaita oli 384 ja 2018 vastaavasti 407.
Perheneuvonnan henkilöstömäärä on jo useiden vuosien ajan pysynyt
ennallaan. Tähän asti perheneuvonta on pystynyt vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään toimintaa tehostamalla ja asiakassuhteiden käyntien
määrää rajaamalla sekä ohjaamalla osan asiakkaista muiden palvelujen
piiriin. Jo asiakkaana olevien kohdalla on kiinnitetty huomiota asiakassuhteiden tavoitteellisuuteen, asiakkaiden omaan motivoitumiseen ja vastuunottamiseen parisuhde- ja perheasioidensa käsittelyssä. Toiminta on
tällä hetkellä selkeästi lyhytterapeuttista apua parisuhteen ja perheen
kriiseissä.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
16.5.2019 ja päätti puoltaa perheneuvojan viran täyttämistä. Myös rekisterinjohtajan näkemyksen mukaan virka on perusteltua täyttää perheneuvonnan toiminnan turvaamiseksi.
Avoimeksi tulevaa perheneuvojan virkaa hoitaa tällä hetkellä työkierrossa
oleva Kallaveden seurakunnan seurakuntapastori Sirpa Nummenheimo.
Järjestely jatkuu vuoden 2019 loppuun. Uusi viranhaltija voisi näin aloittaa vuoden 2020 alussa.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
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1. että Markku Virralle myönnetään ero perheneuvojan virasta 1.7.2019
alkaen ja
2. että perheneuvojan virka täytetään.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: Markku Virran eroanomus
126
AVUSTUKSET KRISTILLISILLE JÄRJESTÖILLE 2019
Vuoden 2019 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. Vuodelle
2019 avustusta anoneita järjestöjä ovat: Aholansaarisäätiö, Changemaker-nuorisoverkosto, Herättäjä-Yhdistys ry, Kansan Raamattuseuran
Säätiö, Kristityt yhdessä 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 kirkkomme 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 palvelujärjestö, joka toimii
valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kuopion seurakuntien alueella toimii useita paikallisosastoja. Yhteistyössä paikallisseurakuntien
kanssa järjestetään seuroja, veisuita, kirkkopyhiä, retkiä, luentoja ja tapahtumia. 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 kai-
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kenikäisten 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.
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.
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.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että avustukset kristillisille järjestöille vuonna 2019 myönnetään seuraavan esityksen mukaisesti:
Järjestö

Avustus 2018

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

Esitys 2019

7.000

7.000

500
1.500
1.000
-

500
1.500
1.500
-

1000

ei hakenut

500
500

700
800

12.000

12.000
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

127
PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2019
Vuoden 2019 talousarviossa on varattu partiolippukuntien avustamiseen
12.780 euroa. Seurakuntayhtymä avustaa partiolippukuntia, joiden taustayhteisönä on jokin seurakuntayhtymän seurakunnista. Tällaisia lippukuntia on yhteensä 12, joista 11 on hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2019.
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 13.5.2019).
Avustusten myöntämisperusteena on toimitettu toimintakertomus ja
--suunnitelma, talousarvio sekä hyväksytty tilinpäätös. Taustayhteisösopimuksen mukaisesti vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava 30.4.
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.
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
Päätösesitys:

Avustus

Taustayhteisö

33
99

897
1 691

Järvi-Kuopion seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta

41
50

993
1 102

Kallaveden seurakunta
Järvi-Kuopion seurakunta

18

717

Kallaveden seurakunta

22

765

Kallaveden seurakunta

87

1 547

Kallaveden seurakunta

137

2 149

Puijon seurakunta

34
41

909
993

Järvi-Kuopion seurakunta
Alavan seurakunta

43

1 017

Järvi-Kuopion seurakunta

605

12 780 euroa

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

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

128
KUOPION SEURAKUNTIEN JÄSENTILASTO 1.1 - 30.4.2019
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 30.4.2019 oli 88 120. Jäsenmäärä on
vähentynyt vuoden alusta 301 henkilöllä. Edellisenä vuonna jäsenmäärä
väheni samana ajanjaksona 410 henkilöllä. Seuraavassa on esitetty keskeiset jäsenkehitykseen vaikuttaneet tilastoluvut ajalla 1.1 - 30.4.2019.
Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty suluissa.

kastettuja
kuolleita
erotus

221
339
-118

(246)
(360)
(-114)

kirkkoon liittyneitä
kirkosta eronneita
erotus

157
322
-165

(126)
(388)
(-262)

2 907
2 946
-39

(3 019)
(3 048)
(-29)

muuttaneita (+)
muuttaneita (-)
erotus

Tarkemmat, seurakunnittaiset tilastotiedot ovat liitteenä 7.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että Kuopion seurakuntien jäsentilasto 1.1 - 30.4.2019 merkitään tiedoksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 7: Kuopion seurakuntien jäsentilasto 1.1 - 30.4.2019
129
LEIRIKESKUSTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on edellisen kerran nimennyt leirikeskustyöryhmän kokouksessaan 25.1.2016. Työryhmä on nimetty kirkkoneuvoston
toimikaudeksi.
Johtoryhmä on kokouksessaan 6.5.2019 päättänyt pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa asettamaan leirikeskustyöryhmän.
Leirikeskustyöryhmän tehtävänä voisi tulevalla kaudella olla leirikeskusvuorojen jakaminen, yövahtien rekrytointi, leirikeskusmateriaalin päivittäminen intrassa, ehdotusten tekeminen toiminnan kehittämiseksi käyttäjiltä
saadun palautteen perusteella sekä leirikeskuksen hoitajan työn tukeminen.
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Leirikeskusten hoitajana toimii Anu Eronen, joka toimii leirikeskushenkilökunnan esimiehenä ja vastaa leirikeskusten toiminnan kehittämisestä.
Johtoryhmä esittää, että leirikeskustyöryhmään nimetään: Niklas Grönholm, Jarkko Voutilainen, Anu Viippola, Tiitus Lahti, Tiia Volotinen, Sasu
Kallio, Jarmo Tarkkonen, Anu Eronen ja Hanna Kärsämä. Johtoryhmä
esittää, että puheenjohtajaksi nimetään Hanna Kärsämä ja sihteeriksi
Anu Eronen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto asettaa leirikeskustyöryhmän toimikaudekseen,
2. että leirikeskustyöryhmän tehtävänä on leirikeskusvuorojen jakaminen, yövahtien rekrytointi, leirikeskusmateriaalin päivittäminen intrassa,
ehdotusten tekeminen toiminnan kehittämiseksi käyttäjiltä saadun palautteen perusteella sekä leirikeskuksen hoitajan työn tukeminen,
3. että leirikeskustyöryhmään nimetään seuraavat: Niklas Grönholm,
Jarkko Voutilainen, Anu Viippola, Tiitus Lahti, Tiia Volotinen, Sasu Kallio,
Jarmo Tarkkonen, Anu Eronen ja Hanna Kärsämä ja
4. että työryhmän puheenjohtajaksi nimetään Hanna Kärsämä ja sihteeriksi Anu Eronen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Elli Voutilainen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

130
SEURAKUNTAYHTYMÄN VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1 – 30.4.2019
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava seurakuntayhtymän talouden kehityksestä neljännesvuosittain. Raportti talouden kehityksestä 1.1 – 30.4.2019
väliseltä ajalta on esityslistan liitteenä 8.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että raportti merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: seurakuntayhtymän välitilinpäätös 1.1 – 30.4.2019
131
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 30.4.2019
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava neljännesvuosittain seurakuntayhtymän
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sijoitustoiminnasta. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta 30.4.2019 on
esityslistan liitteenä 9.
Hallintojohtaja esittelee sijoitustoiminnan raporttia tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että sijoitustoiminnan raportti merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9: sijoitustoiminnan raportti 30.4.2019
132
AULIS HAPPOSEN LAHJOITUSRAHASTON HOITOKUNNAN NIMEÄMINEN
Kuopion seurakuntayhtymällä on Aulis Happosen lahjoitusrahasto, joka
muodostuu Aulis Happosen seurakuntayhtymälle jättämästä pääomasta
ja sen tuotosta. Rahaston varoja voidaan käyttää Kuopion seurakuntien
Karjalassa ja Virossa olevien ystävyysseurakuntien avustamiseen.
Rahaston kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa seurakuntayhtymän hallintovirasto taloussäännön määräysten ja rahaston hoitokunnan antamien
ohjeiden mukaisesti. Rahaston tilintarkastuksen suorittavat seurakuntayhtymän tilintarkastajat niin kuin seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta on
säädetty.
Rahaston varojen käytöstä päättää ja rahaston hoitokuntana toimii yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi nimeämä hoitokunta, jonka tulee vuosittain antaa kirkkoneuvostolle kertomus rahaston toiminnasta ja varojen
käytöstä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa
- että Aulis Happosen lahjoitusrahaston hoitokuntana toimii kaudella
2019-2020 testamenttirahastojen hoitokunta. Hoitokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, hallintojohtaja Riitta Hautaniemi, rekisterinjohtaja Mika
Pulkkinen ja maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

133
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtaja informoi yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä tilintarkastustarjouksesta.

134
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kokousaikataulu syyskaudelle 2019 saatettiin tiedoksi.

Liite 10: kokousaikataulu, syyskausi 2019
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135
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 11: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
136
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.43.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 27.5.2019

Pekka Niiranen

Maija Taskinen

