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Aika

Maanantai 11.3.2019 klo 16.30 – 17.00.

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Tarja Välimäki
Risto Helle
Kari Ikonen
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Pekka Niiranen
Anu-Kaisa Ruponen
Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell
Vesa Kärkkäinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
Räsäsen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Kervisen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Niirasen varajäsen
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läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
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

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin
virsi 173:1-2.

Erika Suominen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 6.3.2019.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että tämän kokouksen sihteerinä toimii Arja Keränen.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Marita Mankinen ja Taina Tammekann. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Mankinen ja Taina Tammekann.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 13 - 27.3.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

48
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

49
SANSIA OY:N OSAKKEIDEN HANKINTA
Sansia Oy on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja julkisomisteinen
hankintayhtiö, joka syyskuun 2018 puoliväliin saakka toimi nimellä ISHankinta Oy. Sansia Oy:n palveluihin kuuluvat myös asiantuntijapalvelut.
Asiantuntijapalveluissa asiakas voi valita konsultoinnin laajuuden tarpeidensa mukaan seuraavista vaihtoehdoista:
o
o
o
o
o
o
o

Asiakkaan omien hankinta-asiakirjojen arvioiminen
Hankinta-asiakirjojen valmisteluun osallistuminen
Tarjousasiakirjojen julkaisu
Tarjousvertailun laatiminen
Päätösesitysluonnos
Hankintasopimusluonnos
Asiakkaan hankintaprosessin kokonaissuunnittelu ja sen johtaminen

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi Sansian palveluihin kuuluu myös
oikeudellinen apu asiakkaille.
Seurakuntayhtymällä on lähiaikoina tulossa useita mittavia rakennushankkeita, ja näissä hankkeissa tarvitaan hankinta-asiantuntemusta.
Yhtymän kiinteistötoimen resurssit ovat rajalliset eikä yhtymän palveluksessa ole hankintatoimen erityisosaajaa. Tässä tilanteessa on taloudellisinta ostaa hankintaosaamista yhtymän ulkopuolelta. Sansia Oy on ns.
In House –yhtiö ja se toimii Kuopiossa. Sansia Oy:n palvelujen käyttö
edellyttää yhtiön osakkuutta. Osakkailta ei peritä osakkuuteen perustuvia
maksuja.
Merkitsemällä Sansia Oy:n osakkeita seurakuntayhtymä voi hankkia kohtuuhintaan hankintatoimen palveluja ja asiantuntemusta. Tarvittavan osakesijoituksen arvo on 2.000,00 euroa. Osakemerkinnän yhteydessä seurakuntayhtymän tulee hyväksyä ja allekirjoittaa Sansia Oy:n puitesopimus.
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Päätösesitys:

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä merkitsee yhden Sansia Oy:n osakkeen hintaan 2.000,00 euroa sekä valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan Sansia Oy:n ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän välisen puitesopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3

Liite 1: Sansia Oy:n puitesopimus
Liite 2: Sansia Oy:n tarjous Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle yhdestä osakkeesta

50
TOIMINTAYKSIKÖIDEN SÄÄSTÖSUUNNITELMAT VUOSILLE 2013 - 2023
Vuonna 2013 toimintayksiköt ovat laatineet omat säästösuunnitelmansa
vuosille 2013 – 2021. Säästöjen kokonaismäärä oli seurakuntien osalta
3.000.000 euroa ja yhteisten työalojen osalta 1.000.000 euroa.
11.4.2016 yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli toimintayksiköiden säästövelvoitteita ja totesi että taloudellinen kehitys on ollut ennakoitua parempaa. Tästä syystä kirkkoneuvosto katsoi, että säästövelvoitteita on mahdollista alentaa. Seurakuntien osalta säästövelvoitetta tarkistettiin
2.000.000 eu roon ja yhteisten työalojen osalta 666.000 euroon. Samalla
toteuttamisajanjaksoa pidennettiin vuoteen 2023.
1.2.2019 säästövelvoitetta oli toteutunut 1.628.128 euroa eli 61,3%.
Toimintayksiköiden osalta toteutumisaste vaihteli 34,7 prosentista 115,4
prosenttiin. Jäljellä on vielä viisi vuotta, ja on erittäin tärkeää, että jäljellä
oleva säästövelvoite toteutuu kokonaisuudessaan.
Jotta säästövelvoitteiden toteutuminen varmistetaan, on jäljellä oleva
säästövelvoite syytä pilkkoa osiin ja aikatauluttaa. Kolmessa vuodessa
(2019-2021) tulee kunkin toimintayksikön saavuttaa vähintään 60% jäljellä olevasta säästövelvoitteesta. 31.12.2011 jäljellä oleva säästövelvoite
jaetaan kahtia ja vähennetään vuosien 2022 ja 2023 talousarviomäärärahasta. Näin toimien voidaan paremmin ohjata ja valvoa velvoitteen toteutumista. Talousarviomäärärahan vähennys tehdään talousarviokautta
edeltävänä keväänä arvion pohjalta, ja mahdollinen 31.12.2023 jäljellä
oleva säästövelvoite vähennetään vuoden 2024 talousarviomäärärahasta.
Verotulot ja valtionosuudet laskivat vuodesta 2016 vuoteen 2018 yhteensä 1.044.050,36 euroa. Jos verotulojen lasku jatkuu tällä vauhdilla, eivät
nykyiset säästövelvoitteet riitä kattamaan tulojen laskua, vaan lisäsäästöjen tarve tulee välttämättömäksi. Seurakuntayhtymän investointitarve ja
korjausvelka ovat erittäin suuret, ja jotta välttämättömät investointimenot
pystytään rahoittamaan, tulee vuosikatteen olla riittävällä tasolla.
Päätösesitys:

Vuonna 2016 päivitettyjen säästövelvoitteiden toteutumisen varmistamiseksi hyväksytään aikataulu, jolla jäljellä olevan säästövelvoitteen toteutuminen varmistetaan. 1.2.2019 jäljellä olevasta säästövelvoitteesta
tulee toimintayksiköittäin vähintään 60 % olla toteutunut 31.12.2021. Jäljellä oleva säästövelvoite jaetaan kahtia ja vähennetään vuosien 2022 ja
2023 talousarviomäärärahoista. Arvio talousarviomäärärahasta tehtävästä vähennyksestä tehdään edellisenä keväänä määrärahoja päätettäessä.
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Mikäli säästövelvoite ei ole kokonaisuudessaan toteutunut 31.12.2023,
vähennetään jäljellä oleva osuus vuoden 2024 talousarviomäärärahasta.
Mikäli verotulojen lasku on lähivuosina jäljellä olevaa säästövelvoitetta
suurempi, tulevat lisäsäästöt päätettäväksi.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: Säästövelvoitteet ja toteumat 1.2.2019
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VALMIUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2019-2020 JA 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 organisaation 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.
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Seurakuntayhtymissä valmiustoimen ylin hallintoelin on yhteinen kirkkoneuvosto. Se hyväksyy seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät olennaiset muutokset ja luo valmiussuunnittelua varten organisaation. Hyväksyttävät suunnitelmat valmistelee yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä valmiustoimikunta. Valmiustoimikunta myös hyväksyy
suunnitelman yksityiskohtaisemmat liitteet.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 15.12.2008 nimennyt seurakuntayhtymän
valmiustoimikunnan. Valmiustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja muina jäseninä viestintäpäällikkö, puistopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, nuorisosihteeri, rekisterinjohtaja,
valmiuspäällikkö ja yksi valmiuspäivystäjistä. Lisäksi valmiustoimikuntaan
on nimetty yksi luottamushenkilö.
Valmiustoimikunnan kokoonpanoa voitaisiin tarkistaa siten, että sitä täydennettäisiin hallintojohtajalla ja tietohallintopäälliköllä. Näin valmiustoimikunnassa olisivat mukana kaikki tukitoiminnot. Samalla kokoonpanosta
voisi jäädä pois nuorisosihteeri, jonka osallistumista ei ole pidetty välttämättömänä. Yhteinen kirkkoneuvosto voisi jatkossa nimetä valmiustoimikunnan omaksi toimikaudekseen muiden toimikuntien tapaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää myös seurakuntayhtymän valmiuspäällikön, jonka tehtävänä on olla valmiustoimen johtovastuussa. Valmiuspäällikkö on seurakuntayhtymän viranhaltija, jonka työnkuvaan valmiuspäällikön tehtävä sisällytetään. Valmiuspäällikön tehtävä on sekä hallinnollinen että operatiivinen. Valmiuspäällikkö on nimetty tehtävään toistaiseksi, mikä on ollut jatkuvuuden kannalta hyvä ratkaisu. Seurakuntayhtymän valmiuspäällikön tehtävää on hoitanut vuodesta 2010 diakoniajohtaja Seppo Marjanen.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että valmiustoimikuntaan vuosiksi 2019-2020 nimetään puheenjohtajaksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja muiksi jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, hallintojohtaja, rekisterinjohtaja, kiinteistöpäällikkö, puistopäällikkö, tietohallintopäällikkö, viestintäpäällikkö ja valmiuspäällikkö, joka toimii valmiustoimikunnan sihteerinä,
2. että valmiustoimikunnalle annetaan tehtäväksi valmistella esitys päivitetyksi valmiussuunnitelmaksi
3. ja että merkitään tiedoksi, että valmiuspäällikkönä toimii diakoniajohtaja Seppo Marjanen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ERON MYÖNTÄMINEN HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ ARJA KERÄSELLE
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRASTA
Henkilöstöpäällikkö Arja Keränen pyytää 25.2.2019 päivätyssä kirjeessään, että hänelle myönnetään ero Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
henkilöstöpäällikön virasta 31.12.2019 lukien henkilökohtaisten eläkejärjestelyjen vuoksi.
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Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan luvan
avoimeksi tulevien palvelussuhteitten täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että henkilöstöpäällikkö Arja Keräselle myönnetään ero henkilöstöpäällikön virasta 31.12.2019 lukien,
2. että henkilöstöpäällikön virka täytetään ja
3. että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää virantäytön valmistelutyöryhmään yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leinon,
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäen, henkilöstöasiain johtokunnan puheenjohtaja Vesa Kärkkäisen, hallintojohtaja Riitta Hautaniemen ja työpsykologi Päivi Rummukaisen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ASTA HEIMON TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
Männistön seurakunnalla on Asta Heimon testamenttirahasto. Rahasto
on muodostettu Asta Heimon Männistön seurakunnalle testamentilla jättämästä omaisuudesta. Testamenttirahaston varoja voidaan käyttää
Männistön seurakunnan diakoniatyöhön. Pääsääntöisesti testamenttirahaston varoilla on rahoitettu yhtä Männistön seurakunnan diakonian viroista. Rahaston hoitokuntana on toiminut testamenttirahastojen hoitokunta. Asta Heimon testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä 4.
Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti 6.6.1995 testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle.
Männistön seurakuntaneuvosto on käsitellyt Asta Heimon testamenttirahaston tilinpäätöstä 20.2.2019. Seurakuntaneuvosto päätti antaa tilinpäätöksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että Asta Heimon testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: Asta Heimon testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2018
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AINO JA OLAVI TALVEKSEN TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Tuomiokirkkoseurakunnalla on Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Aino Talveksen tuomiokirkkoseurakunnalle
15.3.2006 päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen
tuotosta. Aino Talves oli sopinut testamentin tekemisestä aiemmin kuolleen puolisonsa Olavi Talveksen kanssa. Testamentin määräyksen mukaan tuomiokirkkoseurakunta voi käyttää testamentattuja varoja haluamallaan tavalla.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Esityslistan liitteenä 5 on kertomus Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2018.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
5.2.2019. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että kertomus Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2018
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AINO SAXBOMIN TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
Aino Saxbomin testamenttirahastoa käytetään Alavan seurakunnan yhden diakonian viran kustannusten rahoittamiseen. Hallintovirasto purkaa
rahaston pääomaa arvopapereita myymällä. Näin kuitataan kassan velkasaldo ja rahoitetaan diakonianviran kustannukset. Esityslistan liitteenä
on Aino Saxbomin rahaston toteumavertailu, tase ja tuloslaskelma vuodelta 2018, liite 6.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli tilinpäätöksen
kokouksessaan 25.2.2019. Seurakuntaneuvosto päätti antaa tilinpäätöksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että Aino Saxbomin testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2018
merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 6: Aino Saxbomin testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2018
56
KERTOMUS AINI HYVÖSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA
JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2018
Kuopion seurakuntayhtymällä on Aini Hyvösen testamenttirahasto, joka
muodostuu Aini Hyvösen seurakuntayhtymälle testamentilla jättämästä
omaisuudesta. Testamentin määräyksen mukaan testamentilla saatu
omaisuus tai sen myynnistä saadut varat on käytettävä vanhustyön tukemiseen.
Testamenttirahaston hallinnosta vastaa ja sen varojen käytöstä päättää
yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä hoitokunta. Yhteisen kirkkovaltuuston
tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen on vuosittain
annettava kertomus toiminnastaan yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Esityslistan liitteenä 7 on kertomus Aini Hyvösen testamenttirahaston
toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2018. Toimintakertomus on käsitelty hoitokunnan kokouksessa 19.2.2019.
Aini Hyvösen testamentin myötä seurakuntayhtymän vanhustyöhön tuli
varoja 110.000 euroa. Varsinainen toiminta käynnistyi vuonna 2014 ja
päättyi vuonna 2018. Rahaston jäljellä olevat varat, 1.511,61 euroa, tilitetään paikallisseurakuntien diakoniseen vanhustyöhön diakoniarahastojen
kautta.
Testamenttirahaston viiden toimintavuoden aikana järjestettiin Tuomiokirkkoseurakunnan, Alavan, Kallaveden, Männistön ja Puijon seurakuntien alueella oleville vanhuksille virkistys- ja kuntoutuslomia Kunnonpaikassa Vuorelassa. Leirejä järjestettiin viiden toimintavuoden aikana yhteensä 15 kpl, joissa virkistykseen ja kuntoutukseen pääsi osalliseksi
kaikkiaan 155 vanhusta.
Jokaisella leirillä oli kaksi seurakunnan diakoniatyöntekijää mukana. Diakoniatyöntekijät rakensivat ohjelman monipuoliseksi osallistujien henkisen, hengellisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukemiseksi.
Järvi-Kuopion seurakunnan alueella järjestettiin vanhuksille jalkahoitoja
ostamalle ne paikallisilta yrittäjiltä. Testamenttirahaston toiminnan aikana
hoitoihin pääsi osalliseksi noin 450 vanhusta.
Toiminnan järjestämisessä seurakuntien diakoniatyöntekijät tekivät yhteistyötä kaupungin ja kuntien kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Palaute leiriläisiltä on ollut hyvää ja jalkahoitoihin
osallistuneet vanhukset ovat olleet tyytyväisiä saamaansa hoitoon.
Aini Hyvösen testamenttirahaston toiminta päättyy.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

että kertomus Aini Hyvösen testamenttirahaston toiminnasta ja
varojen käytöstä vuodelta 2018 merkitään tiedoksi.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 7: Kertomus Aini Hyvösen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuonna 2018
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AUNE SAVOLAISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT
Aune Savolainen on testamentannut Kallaveden seurakunnalle 7.7.1997
päivätyllä testamentilla noin 108.000 euroa käytettäväksi luterilaisen kirkon hyväksymien virallisten lähetysjärjestöjen tukemiseen.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 14.3.2018 ottaa testamentin vastaan ja sitoutui täyttämään testamentin määräykset.
Seurakuntayhtymässä noudatetun periaatteen mukaan saadut testamentit on rahastoitu ja testamenttirahastoille on vahvistettu säännöt, joissa
määritellään, mihin niiden varoja voidaan käyttää, kuka päättää varojen
käytöstä ja miten varojen käyttöä valvotaan.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt testamenttirahaston säännöt kokouksessaan 5.12.2018. Ehdotus Aune Savolaisen
testamenttirahaston säännöiksi on esityslistan liitteenä 8.
Testamenttirahaston säännöt hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että Aune Savolaisen testamenttirahaston säännöt hyväksytään liitteen 8 mukaisesti.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: Aune Savolaisen testamenttirahaston säännöt
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MUUT ASIAT
58.1 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Järvi-Kuopion seurakunnan kanttori Riikka Tuuralle on myönnetty virkavapaata 30.4.2019 saakka toisen viran hoitamista varten. Kanttori Riikka
Tuura on pyytänyt eroa Järvi-Kuopion kanttorin virasta 1.5.2019 lukien.
Järvi-Kuopion seurakunta pyytää lupaa täyttää kanttorin virka toistaiseksi
1.5.2019 lukien.
Päätösesitys:

Järvi-Kuopion seurakunnalle myönnetään lupa täyttää kanttorin virka toistaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Todettiin että muita asioita ei ollut.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Merkittiin tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston ja johtavien viranhaltijoiden
seminaarimatkan aikataulun muutos. Seminaarimatka on tarkoitus tehdä
22. – 26.8.2019 Ruotsiin.
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MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 9: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.00.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Arja Keränen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 11.3.2019

Marita Mankinen

Taina Tammekann

