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Aika

Maanantai 25.11.2019 klo 16.30 – 17.55

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
läsnä

Risto Helle
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Timo Knuuttila
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Pekka Niiranen
Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
jäsen
jäsen
Koiviston varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

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

1

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä
kirkkoherra
poissa
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
läsnä, poistui
klo 17.12, § 236 käsittelyn aikana
tuomiorovasti
läsnä, poistui
klo 17.12, § 236 käsittelyn aikana
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

Irene Venejärvi

perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, § 234 läsnä

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 160.

Erika Suominen
Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Reijo Leino
Jaana Marjanen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari

läsnä
poissa
läsnä

231
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 20.11.2019.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

232
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Taina Tammekann ja Heli Vuojärvi. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Niiranen ja Heli Vuojärvi.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 27.11 – 10.12.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

233
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

234
PERHENEUVOJAN MÄÄRÄAIKAISEN 52 % TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN AJALLE 1.1.2020 –
31.12.2020
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.9.2019 myöntänyt luvan vastaanottosihteerin työtuntien, 10
tuntia ja perheneuvoja Tarja Liinamaan osittaisen virkavapauden yhdistämisen 52 % perheneuvojan määräaikaiseksi toimeksi vuodelle 2020.
Virka julistettiin julkisesti haettavaksi ajalle 9.10.2019 – 22.10.2019 kirkon
rekrytointisivuilla, oikotie.fi-sivuilla, mol.fi-sivuilla sekä seurakuntayhtymän
omilla nettisivuilla. Perheneuvojalta edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa, soveltuvuutta nykyaikaiseen perheneuvontatyöhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja itsenäistä työotetta. Kokemus pari- ja
perhetyöstä katsottiin eduksi sekä perheneuvontatyön soveltuvat lisäkoulutukset. Perheneuvojan tehtävänä on pääsääntöisesti asiakastyö parien,
yksilöiden ja perheiden kanssa sekä tarvittaessa erilaisten perhekasvatustilaisuuksien ja koulutusten pitäminen.
Määräaikaiseen perheneuvojan toimeen haki 9 hakijaa, joista yksi perui
hakemuksensa. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1. Haastattelutyöryhmään kuuluivat yhteisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtaja Erkki Pesonen, rekisterijohtaja Mika Pulkkinen, henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Irene Venejärvi. Haastatteluun kutsuttavien valintakriteerinä oli perheneuvontatyön kokemus ja
perhe- tai pariterapian työn koulutus. Hakijoista kahdella oli perheneuvontatyön kokemusta ja koulutusta.
Näiden kriteereiden mukaan haastatteluun valittiin kaksi hakijaa, Kaisa
Pihlajamäki ja Henna Julkunen. Haastattelussa käytettiin ennalta laadittuja kysymyksiä. Haastateltaville esitettiin samat keskeiset kysymykset ja
haastattelujen eteneminen oli sisällöltään samankaltainen. Haastattelussa selvitettiin hakijoiden motivaatiota ja valmiuksia toimia nykyaikaisessa
perheneuvontatyössä asiantuntijoista koostuvan tiimin jäsenenä.
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Kaisa Pihlajamäki on suorittanut teologian maisterin tutkinnon vuonna
1998. Lisäksi hän on suorittanut sielunhoitoterapiakoulutuksen sekä kirkkohallituksen perheasioiden järjestämän Parisuhteen palikat –
kouluttajakoulutuksen. Hän on hoitanut seurakuntapastorin määräaikaisia
sijaisuuksia Salo-Uskelan, Keuruun, Petäjäveden ja Jyväskylän seurakunnassa. Keuruun seurakunnassa Kaisa Pihlajamäki on hoitanut seurakuntapastorin osa-aikaista virkaa vuodesta 2012 lukien. Sen lisäksi hän
on vuodesta 2018 lukien toiminut osa-aikaisena perheneuvojana Jyväskylän seurakunnassa.
Henna Julkunen on suorittanut YTM, yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon 2017, sosiaalipsykologia pääaineena, sairaanhoitajatutkinto 2008.
Hänellä on tehtynä Jyväskylän yliopistossa pari- ja perhepsykoterapeuttiopinnoista 80 %. Yhteisöhoidon 18 op koulutus 2010. Hän on työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana nuorisopsykiatriassa ja perhekeskuskoordinaattorina valtakunnallisessa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa. Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksessa Henna Julkunen on työskennellyt perheneuvojana useita jaksoja vuosien 2016 - 2019
välisenä aikana, yhteensä liki 2,5 vuotta.
Haastattelutyöryhmä päätti, että Kaisa Pihlajamäen haastattelu pidetään
puhelinhaastatteluna, koska Pihlajamäki oli haastateltu kuukautta aiemmin hänen hakiessaan perheneuvojan (papin) virkaa. Irene Venejärvi
haastatteli Kaisa Pihlajamäen 24.10.2019. Puhelinhaastattelussa täydennettiin Kaisa Pihlajamäen aiemman haastattelun tietoja määräaikaisen 52
% perheneuvojan toimen osalta.
Henna Julkusen haastattelu tehtiin 31.10.2019. Haastatteluryhmään kuuluivat yhteisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtaja Erkki Pesonen, rekisterijohtaja Mika Pulkkinen ja perheasiain neuvottelukeskuksen
johtaja Irene Venejärvi. Haastattelussa käytettiin ennalta laadittuja kysymyksiä.
Molemmat hakijat todettiin haastattelun perusteella soveltuviksi perheneuvojan työhön. Henna Julkusella on perheneuvontatyöstä 2,5 vuoden
työkokemus ja perheneuvontaan soveltuvaa työkokemusta muista työtehtävistä. Henna Julkusella on meneillään perhe- ja paripsykoterapiakoulutus, valmistuu 2020. Kaisa Pihlajamäellä on työkokemusta perheneuvonnasta 12 kuukautta (30 %) työajalla. Hänellä on lisäksi sielunhoidon terapiakoulutus. Molemmat hakijat omaavat hyvät vuorovaikutustaidot, ovat
yhteistyökykyisiä ja kykenevät toimimaan itsenäisesti perheneuvojan
työssä.
Haastattelutyöryhmä päätti esittää, että perheneuvojan määräaikaiseen
52 % työsuhteeseen valitaan laajemman perheneuvontaan soveltuvan
työkokemuksen ja koulutuksen perusteella Henna Julkunen ja hänen kieltäytymisensä varalle Kaisa Pihlajamäki.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli asiaa 14.11.2019 ja yhtyi
haastattelutyöryhmän näkemykseen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
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- että perheneuvojan määräaikaiseen 52 % työsuhteeseen ajalle 1.1.31.12.2020 valitaan Henna Julkunen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle Kaisa Pihlajamäki.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: yhteenveto hakijoista
235
VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 - 2022
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2 ja 3 §:n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston
on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea
vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden
vuoden ajanjakson aikana.
Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten,
että palkkamenojen on arvioitu vuonna 2020 kasvavan 1,0 prosentilla
vuoden 2019 huhtikuun tasosta. Toimintayksiköiden on edellytetty pienentävän toimintakatettaan 4,9 % vuoden 2019 talousarvion tasosta. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen
1,5 prosentissa.
Ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021 – 2022 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten perusteella.
Vuoden 2020 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 21.851.723
euroa, mikä on 947.223 euroa eli 4,3 prosenttia pienempi kuin vuoden
2019 talousarviossa. Toimintatuottojen määrä vuoden 2020 talousarviossa on 4.215.216 euroa, ja luvussa on 30.481 euroa pudotusta vuoden
2019 talousarvioon. Vuoden 2020 talousarvion toimintakate on
- 17.636.507 euroa, kun se vuoden 2019 talousarviossa on -18.553.249
euroa. Muutos edellisestä vuodesta on 4,9% ja 916.742 euroa.
Suurin yksittäinen menoerä on henkilöstökulut, jotka ovat vuoden 2020
talousarviossa 13.154.917 euroa. Summa on 151.739 euroa pienempi
kuin vuoden 2019 talousarviossa, vaikka lomarahaleikkaukset poistuvatkin vuonna 2020.
Kirkollisverotulojen määräksi on vuonna 2020 arvioitu 18.754.400 euroa
ja valtion rahoitusosuudeksi 2.408.500 euroa. Kirkollisverokertymän on
arvioitu olevan vuonna 2020 3,5 prosenttia eli 685.737 euroa pienempi
kuin vuoden 2018 toteuma. Valtionrahoitus on vuoden 2020 talousarvios-
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sa vuoden 2018 tasolla ja 51.280 euroa suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa.
Vuosikate on vuoden 2020 talousarviossa 1.803.103 euroa. Poistojen ja
satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 251.393 euron alijäämää.
Vuoden 2020 talousarvion investointien loppusumma on 3.853.500 euroa. Koko suunnittelukauden 2020 – 2022 investointimenojen summa on
15,0 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2020 – 2027 investointitarpeiksi on
arvioitu tässä vaiheessa 39,9 miljoonaa euroa.
Suunnitellut investoinnit ovat niin suuret, ettei seurakuntayhtymällä ole
varaa toteuttaa niitä kokonaisuudessaan. Yhtymä onkin käynnistämässä
uuden kiinteistöstrategian laatimista. Tavoitteena on kiinteistöomaisuuden vähentäminen sekä toteutettavien investointien tarpeellisuuden ja
laajuuden uudelleentarkastelu.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2020 talousarviota ja vuosien
2021 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaa 4.11.2019. Kirkkoneuvosto
päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022 liitteen 2 mukaisena.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien
lausunnot 14.11.2019 mennessä. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 3.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että vuoden 2020 talousarvio hyväksytään esityslistan liitteen 2 mukaisena,
2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan hallintopalvelujen, tietohallinnon ja keskusrekisterin osalta kustannuspaikkatason toimintakate, ja yhteisten työalojen osalta pääluokkataso, seurakunnallisen toiminnan osalta toimintakate ja hautatoimen ja kiinteistötoimen
osalta pääluokkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso ja
3. että toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022 hyväksytään
noudatettavaksi ohjeellisena.
Pekka Niiranen esitti, että talousarvioesityksen sivulle 31 kohtaan ’Yhteinen seurakuntatyö’ palautetaan virke: ’Aikaisemmista vuosista poiketen
seurakunnat päättävät lähetysjärjestöille annettavan avustuksen jakosuhteesta kukin jäsenmääräänsä vastaavalta osin’.
Sakari Kainulainen kannatti Pekka Niirasen esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi kädennostoäänestyksen, jossa pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Pekka Niirasen kannatettua muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä.
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Talousarvioesitys hyväksyttiin siten, että esitykseen lisätään Pekka Niirasen esittämä lisäys. Poistetaan talousarviokirjan liite 3.

Liite 2: vuoden 2020 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2022
Liite 3: seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
236
VALTUUSTOALOITE SELVITYSTYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA JA SELVITYSTYÖRYHMÄN
SEKÄ OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN
Yhteiselle kirkkovaltuustolle on jätetty aloite selvitystyöryhmän perustamisesta, ja aloite on tarkoitettu käsiteltäväksi 17.12.2019 pidettävässä
yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. Aloitteen ovat allekirjoittaneet
yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet Jouni Palmu, Jaana Turunen ja 18
muuta valtuutettua. Aloite on esityslistan liitteenä 4.
Aloitteessa esitetään, että seurakuntayhtymään perustetaan työryhmä,
joka
1. aloittaa kaikkien seurakuntien yhteisen ja avoimen keskustelun yhtymän seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa
taloustilanteessa osana seurakuntayhtymän strategiaa,
2. selvittää edellisen kohdan vaikutuksia kiinteistökantaan, henkilöstöön
ja talouteen sekä
3. esittää viimeistään syyskuussa 2020 alustavia työryhmän tuloksia
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Aloitteessa sanotaan: Työryhmään ehdotamme nimettäväksi kaksi jäsentä kustakin seurakunnasta sekä lisäksi yksi viranhaltija kustakin seurakunnasta. Nämä henkilöt nimetään ensimmäisessä kirkkovaltuuston kokouksessa 2020. Työryhmälle on syytä nimetä myös sihteeri ja ensimmäisen kerran koollekutsuja. Lisäksi ehdotamme, että seurakuntayhtymä
varaa työryhmälle tarvittavan määrärahan talousarvioon 2020 konsulttipalkkioita ja muita vastaavia kuluja varten.
Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.10. Johtoryhmässä keskusteltiin etenkin selvitystyöryhmän ja ohjausryhmän kokoonpanosta.
Keskustelussa todettiin, että työskentelyn sujuvuuden kannalta olisi hyvä,
jos selvitystyöryhmä koostuu pääosin viranhaltijoista ja että ryhmän ei
tulisi olla kovin suuri. Lisäksi ryhmällä tulee olla sihteeri, joka voisi toimia
myös ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmässä olisi puolestaan syytä
olla kattava edustus eri seurakuntien luottamushenkilöistä, sekä muutama selvitystyön kannalta keskeinen viranhaltija. Ohjausryhmä ja selvitystyöryhmä kokoontuvat säännöllisesti sopivaksi katsotun aikataulun mukaisesti. Selvitystyöhön liittyen järjestetään valtuustoseminaari loppukeväästä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
1. Seurakuntayhtymään perustetaan selvitystyöryhmä selvittämään seurakuntien toiminnan organisoinnin vaihtoehtoja.
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2. Selvitystyötä johtamaan nimetään ohjausryhmä, johon kuuluu kaksi
luottamushenkilöä kustakin seurakunnasta, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, yksi kirkkoherra, hallintojohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, joka toimii ohjausryhmän puheenjohtajana.
3. Käytännön selvitystyötä hoitamaan nimetään selvitystyöryhmä, johon
nimetään yhtymän kirkkoherrat, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Selvitystyöryhmä voi halutessaan kutsua ryhmään muita asiantuntijoita.
Ryhmälle nimetään sihteeri. Asiantuntijajäseniksi nimetään rekisterinjohtaja, hallintojohtaja, viestintäpäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. Selvitystyöryhmän puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
4. Ohjausryhmä esittää alustavia tuloksia työstään syyskuun 2020 loppuun mennessä.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: valtuustoaloite
237
KIRKKO JA KOTI -LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTON NIMEÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt Kirkko ja Koti -lehdelle toimitusneuvoston. Toimitusneuvoston kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon seurakuntien edustus ja viestinnällinen asiantuntemus. Toimitusneuvoston kokoonkutsujana, esittelijänä ja sihteerinä toimii Kirkko ja Koti
-lehden päätoimittaja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi kokouksiin
voidaan kutsua tarpeen mukaan asiantuntijoita.
Toimitusneuvoston tehtävänä on tukea lehden toimitusta sen työssä.
Tehtävänsä mukaisesti toimitusneuvosto:
1. Keskustelee lehden sisällöstä sekä antaa toimitukselle palautetta ja
ideoita.
2. Edistää lehden kehittämistä seurakuntien tiedonvälityskanavana.
3. Antaa tarvittaessa lausuntoja yhteiselle kirkkoneuvostolle lehden kehittämiseen liittyvissä asioissa.
4. Suorittaa muut sille annetut tehtävät.
Toimitusneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Hannu Koskelainen, muina jäseninä pastori Kirsi Leino, henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama, opettaja Niko Noponen ja viestintäpäällikkö Minna Siikaniva.
Muut toimitusneuvoston jäsenet lukuun ottamatta Kirsi Leinoa ja Marketta
Rantamaa ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edelleen.
Uutena jäsenenä toimitusneuvostoon ehdotetaan sosionomi-diakoni, toimittaja Jenni Niskasta.

Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
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1. että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Kirkko ja Koti-lehden toimitusneuvoston toimikaudeksi 2020 – 2022,
2. että toimitusneuvoston puheenjohtajaksi nimetään kirkkoherra Hannu
Koskelainen ja muiksi jäseniksi henkilöstön kehittämispäällikkö, opettaja Niko Noponen, sosionomi-diakoni, toimittaja Jenni Niskanen ja
viestintäpäällikkö Minna Siikaniva,
3. että Minna Siikaniva toimii toimitusneuvoston koollekutsujana, esittelijänä ja sihteerinä ja
4. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus toimitusneuvoston kokouksissa.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

238
VIESTINTÄRYHMÄN NIMEÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on nimittänyt toimikaudekseen viestintäryhmän.
Viestintäryhmässä on ollut yksi yhteisen kirkkoneuvoston jäsen. Viestintäryhmän kokoonkutsujana, esittelijänä ja sihteerinä on toiminut viestintäpäällikkö.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on ollut
läsnäolo- ja puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa. Lisäksi kokouksiin
voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita.
Viestintäryhmän tehtävänä on toimia viestinnän asiantuntijana ja tukea
seurakuntayhtymän, seurakuntien ja yhteisten työalojen viestinnän suunnittelua ja toteuttamista. Viestintäryhmä:
1. Toimii viestinnän asiantuntijaelimenä
2. Tukee seurakuntayhtymän, seurakuntien ja muiden toimintayksiköiden viestinnän suunnittelua ja toteuttamista
3. Osallistuu viestintäsuunnitelman valmisteluun
4. Antaa palautetta viestinnän toteutumisesta ja seuraa viestinnän kehitystä
5. Miettii viestinnän painopistealueita ottaen huomioon käytettävissä
olevat resurssit ja erilaiset kohderyhmät
6. Hoitaa muut yhteisen kirkkoneuvoston antamat tehtävät.
Päättyneellä toimikaudella viestintäryhmän puheenjohtajana on toiminut
toimituspäällikkö Anne Heikkinen ja muina jäseninä, visuaalinen suunnittelija Milko Tarvainen, markkinointijohtaja Kirsi Soininen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, teologian tohtori, toimittaja Pekka Niiranen, kirkkoherra Hannu Koskelainen ja viestintäpäällikkö Minna Siikaniva.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää viestintäryhmän toimikaudeksi
2020 - 2022,
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2. että viestintäryhmän puheenjohtajaksi nimetään toimituspäällikkö Anne Heikkinen ja muiksi jäseniksi visuaalinen suunnittelija Milko Tarvainen, markkinointijohtaja Kirsi Soininen, teologian tohtori, toimittaja
Pekka Niiranen, kirkkoherra Hannu Koskelainen ja viestintäpäällikkö
Minna Siikaniva,
3. että Minna Siikaniva toimii viestintäryhmän koollekutsujana, esittelijänä ja sihteerinä ja
4. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LISÄMAAN MYYNTI TILASTA TUUSNIEMEN PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS 857-417-11-47
Määräala sijaitsee Tuusniemen kunnan Sationniemessä Juojärven rannalla, tilalla Tuusniemen pappila, kiinteistötunnus 857-417-11-47. Alueelle on laadittu Juojärvi, Pentinniemi - Sationniemi -rantakaava. Kaavan
mukaan seurakuntayhtymän omistama määräala ei lisää rakennusoikeutta, kaavamerkintä on M-1 ja AO-1. Kaavamerkintä M-1 tarkoittaa, että
alue on tarkoitettu pääsääntöisesti maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ja alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta välttämättömiä rakenteita ja laitteita. AO-1 on erillispientalojen korttelialue, jossa kerrosala ei ole sidottu pinta-alaan. Tonteilla saa olla enintään 200 k-m2.
Auni ja Petri Kettunen ovat 17.9.2019 tehneet 2.925,00 € ostotarjouksen
n. 2730 m2 :n suuruisesta lisämaasta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamasta tilasta Tuusniemen Pappila, kiinteistötunnus 857-417-11-47,
osoite Petäiköntie 25. Lisämaa rajoittuu heidän omistamaansa tonttiin
857-417-51-3. Ostotarjous ja kartta ovat esityslistan liitteenä 5.
Metsänhoitoyhdistys Pohjos-Savon kenttäpäällikkö LKV Arto Kosunen on
tehnyt kohteen metsätalousmaasta arvion, joka muodostuu kahdesta eri
määräalasta. Ostokohteena on määräala 2. Sen hinta-arvio on n. 2 663
euroa. Puuston arvo on 480 € ja maapohjan arvo on 2.183 €. Liite 6.
Auni ja Petri Kettusen ostotarjous 2.925 euroa on laaditun hinta-arvion
mukaisessa euromäärässä, joten tarjous voitaneen hyväksyä.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
12.11.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Auni ja Petri Kettuselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamasta tilasta Tuusniemen Pappila, kiinteistötunnus 857-417-11-47,
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n. 2 730 m2 :n suuruinen lisämaa liitteenä olevan ostotarjouksen ja kartan
mukaisesti seuraavin ehdoin:
1. että lisämaan hinta on 2.925 euroa,
2. että ostaja vastaa lohkomis- ja kiinteistönmuodostuskustannuksista,
3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: ostotarjous ja kartta
Liite 6: määräalan hinta-arvio
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PELTOALUEEN VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN TILALLA
KAAVIN PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS 204- 403–23-132
Kaija ja Ilkka Pyykkönen ovat anoneet Riihipelto -nimisen peltoalueen vuokrasopimuksen jatkamista viideksi vuodeksi. Peltoalueen pinta-ala on 1,23
hehtaaria. Esityslistan liitteenä 7 on anomus ja kartta. Vuokra on ollut
184,50 euroa/ha/vuosi.
Kaija ja Ilkka Pyykkönen ovat samalla ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa noin
1,5 ha määräalan hintaan 7.000 euroa.
Peltojen vuokrausta on perusteltua jatkaa kunnossapidon ja ympäristön hoidon kannalta. Vuokrahinnaksi määritetään 150 euroa/ha/vuosi. Pinta-alan
1,23 hehtaarin mukaan vuokra on 184,50 euroa/vuosi.
Kiinteistö-ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.11.2019.
Johtokunta päätti esittää peltoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntayhtymä tekee vuokrasopimuksen Kaija ja Ilkka Pyykkösen
kanssa tilalla Kaavin pappila, kiinteistötunnus 204-403-23-132 sijaitsevasta
1,23 hehtaarin peltoalueesta,

Päätös:

-

että vuokrana peritään 184,50 euroa/vuosi

-

että vuokra-aika on 1.1.2020 – 31.12.2024

-

että seurakuntayhtymällä ei ole tarvetta myydä ko. määräalaa.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 7: anomus ja kartta
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TILAN TIETOLA, KIINTEISTÖTUNNUS 297-499-51-0, PELTOJEN VUOKRAAMINEN
VILJELYKÄYTTÖÖN
Maatalousyhtymä Korhonen Tuomo, Tapio ja Merja on maa-alueen vuokrasopimus, joka koskee Tietolan tilan peltojen vuokraamista viljelykäyttöön viideksi vuodeksi. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.12.2019. Maatalousyhtymä Korhonen Tuomo, Tapio ja Merja on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa
peltojen vuokrausta entisillä ehdoilla viideksi vuodeksi.
Pellot sijaitsevat Nilsiässä Tietolan tilalla, kiinteistötunnus 297-499-51-0. Ne
ovat pinta-alaltaan (lohkot 0,64 ha ja 0,34 ha) yhteensä 0,98 ha. Esityslistan
liitteenä 8 on anomus ja kartta. Vuokra on ollut 200 euroa/vuosi, mikä on
tämän hetkistä tasoa, joten vuokra voitaneen pitää ennallaan.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.11.2019.
Johtokunta päätti esittää peltoalueiden vuokraamista esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntayhtymä tekee vuokrasopimuksen Maatalousyhtymä Korhonen Tuomo, Tapio ja Merja kanssa tilan Tietola, kiinteistötunnus 297-49951-0, pelloista, pinta-alaltaan 0,98 ha,

Päätös:

-

että vuokrana peritään 200 euroa/vuosi

-

että vuokra-aika on 1.1.2020 – 31.12.2024

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: anomus ja kartta
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
LEHTONIEMEN METSÄSTÄJÄT RY:N KANSSA
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Lehtoniemen Metsästäjät ry:llä on
metsästysvuokrasopimus pienriistan ja pienpetojen metsästystä varten
Papinsalon ja Mustasalon saarien maille. Esityslistan liitteenä 9 on anomus vuokrasopimuksen uusimisesta ja kartta.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on metsästysvuokrasopimukset
tehty viideksi vuodeksi.
Voimassa oleva perittävä vuokrakorvaus pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä on 0,25 €/ha/vuosi, hirvieläinten metsästyksestä 0,25
€/ha/vuosi ja kaiken riistan metsästyksestä 0,50 €/ha/vuosi.
Vuokrattava pinta-ala on yhteensä 60 hehtaaria, joten viiden vuoden
vuokrahinnaksi tulee (60 ha x 0,25 € x 5 v) 75,00 €.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.11.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
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Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Papinsalon
(40 ha) ja Mustasalon (20 ha) saarien maille tilalle Mustasalo, kiinteistötunnus 297- 423-1-30, yhteispinta-ala 60 ha, Lehtoniemen Metsästäjät
ry:n kanssa viideksi vuodeksi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024 pienriistan ja
pienpetojen metsästystä varten,
- että vuokrana peritään 75,00 € kertakorvaus ja
- että metsästysseura velvoitetaan harjoittamaan kyseisellä tilalla riistanhoitotyötä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9: anomus ja kartta
243
TILAVUOKRIEN JA LIINOITUSHINNASTON VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Esityslistan liitteenä 10 on ehdotus vuonna 2020 perittäviksi tilavuokriksi ja
liinoitushinnastoksi ohjeineen. Hinnat on ilmoitettu sekä verollisina että verottomina.
Seurakuntien ja leirikeskusten tilavuokria esitetään korotettavaksi vuoden
2019 tasosta 2 %:lla kiinteistöjen ylläpitokulujen nousua vastaavasti. Ylläpitokuluja ovat lisänneet lämpö- ja sähköenergia sekä kiinteistövero.
:

Tilavuokra peritään tilaisuuksista, joiden järjestämisestä vastaa muu kuin
seurakunta. Vuokra peritään yksityistilaisuuksista ja liiketoimintaa harjoittavilta yrityksiltä.
Myös leirikeskusten vuokria esitetään korotettavaksi 2 %.
Liinoitushintoja ei ole tarvetta korottaa.
Vuokrat peritään liitteenä olevan ohjeen mukaan.
Maksuvapautuksen myöntämisestä tilavuokrista päättää ao. kirkkoherra tai
hallintojohtaja.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.11.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tilavuokrien ja liinoitushinnaston
vahvistamista liitteen 10 mukaisesti.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntatiloista perittävät vuokrat, liinoitushinnasto sekä vuokrausohje vuodelle 2020 vahvistetaan liitteen 10 mukaisina.
- että hinnoittelun mukaisia hintoja ja vuokkria sovelletaan 1.1.2020 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 10: Seurakuntatiloista perittävät vuokrat, liinoitushinnasto ja vuokrausohje vuodelle 2020.
244
HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa haudan luovutukseen liittyvät maksut
vuosittain.
Seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään hautauksia. Yhdestä hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä
(vuosi 2019) kuopiolaisilta 360 euroa.
Vuoden 2019 hintatasosta hautasijamaksuja ehdotetaan pääsääntöisesti
korotettavaksi 2% eli noin vuosittaisen indeksin verran. Ulkopaikkakuntalaisen vainajan uurnan sijoittamisesta muistolehtoon tai sirottelualueelle perittävää maksua ehdotetaan korotettavaksi yhdellä (1) eurolla.
Hautasijamaksujen hinnoittelussa sovelletaan myös Järvi-Kuopion seurakunnan alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista
hinnoittelua. Perusteluna on, että Kaavin ja Tuusniemen kunnan alueet ovat
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimialueella.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.11.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuonna 2020 hautasijamaksut peritään liitteen 11 mukaisesti.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että hautasijamaksut vuodelle 2020 hyväksytään liitteen 11 mukaisina.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 11: Hautasijamaksut vuodelle 2020
Liite 14: Hautapaikkamaksujen hintavertailua 2019
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HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautauspalvelumaksut vuosittain.
Evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille,
joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle.
Seurakuntayhtymälle ollaan aikeissa rakentaa krematorio suodatinlaitteistoineen. Rakentamiskustannukset on suunniteltu maksettavaksi tuhkauksista
perittävillä maksuilla. Vuodelle 2020 kuopiolaisten tuhkauksen hintaa ehdotetaan korotettavaksi 214 eurosta 220 euroon ja ulkopaikkakuntaisten tuhkaushintaa 306 eurosta 328 euroon.
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Ulkopaikkakuntalaisten uurna- ja lapsenhautojen osalta esitetään vaiheittaista hintojen laskua niin, että ulkopaikkakuntalaisten ja kuopiolaisten hinnat tulevat olemaan samat, kuten tilanne on jo nyt arkkuhautojen osalta.
Vainajien säilytystiloista perittävä kylmiömaksu esitetään korotettavaksi yhdellä eurolla.
Esityslistan liitteessä 12 esitetään muita hautauspalvelumaksuja korotettavaksi kahdella prosentilla vuoden 2019 tasosta.
Hauta- ja hautauspalvelumaksujen hinnoittelussa sovelletaan Järvi-Kuopion
alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista hinnoittelua.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.11.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuonna 2020 hautauspalvelumaksut peritään liitteen 12 mukaisesti.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että hautauspalvelumaksut vuodelle 2020 hyväksytään liitteen 12 mukaisina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 12: hautauspalvelumaksut vuodelle 2020
Liite 14: hautauspalvelumaksujen hintavertailua 2019
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HAUTOJEN HOITOHINNAT VUODELLE 2020
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautojen hoitohinnat. Esityslistan liitteenä 13 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään
pääsääntöisesti kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa.
Uurnahaudan ja lapsenhaudan hoitohintojen esitetään pitemmällä aikajänteellä lähes tavoittavan arkkupaikkojen hoitohinnat, joten vuodelle 2020 ko.
hautojen hoitohintoja esitetään korotettavaksi 4 - 7%.
Uutena haudanhoitomuotona otetaan käyttöön perennahoidot. Perennahoitojen hinnoittelussa on huomioitu taimien pitkäikäisyys ja helppohoitoisuus.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.11.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautojen hoitohinnat vuodelle 2020 hyväksytään liitteen 13 mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 13: Hautojen hoitohinnat vuodelle 2020
Liite 14: Haudanhoitosopimusten hintavertailua 2019
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JÄSENEN VALITSEMINEN SISÄILMATYÖRYHMÄÄN VARPU JÄÄSKELÄISEN TILALLE
Yhteinen kirkkoneuvosto on 18.2.2019/§ 35 asettanut seurakuntayhtymään sisäilmatyöryhmän.
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin 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.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus sisäilmatyöryhmän kokouksissa.
Varpu Jääskeläinen on jäänyt pois työstä ja hänen tilalleen sisäilmatyöryhmään tulee valita uusi henkilö.
Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa 1.11.2019. Yhteistyötoimikunta esittää, että Varpu Jääskeläisen tilalle sisäilmatyöryhmään valitaan työsuojeluvaltuutettu Juha Haverinen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että sisäilmatyöryhmään Varpu Jääskeläisen tilalle, jäljellä olevalle toimikaudelle, valitaan Juha Haverinen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

248
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään Hotelli Scandicissa,
missä kokouksen jälkeen nautitaan jouluruoka.

249
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

250
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 15: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
251
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.55.
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 25.11.2019

Pekka Niiranen

Heli Vuojärvi
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