KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

6/2020
6/2020

Aika

Ma 15.6.2020 klo 16.30 – 18.27

Paikka

Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali, Suokatu 22 D, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Risto Helle

jäsen
läsnä, poistui
klo 18.06, § 106 käsittelyn aikana
Erkki Räsäsen varajäsen poissa
jäsen
läsnä
Eero Wetzellin varajäsen läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä, poistui
klo 17.48, § 97 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
Marita Mankisen varajäsen läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa

Kari Ikonen
Sakari Kainulainen
Maija-Leena Kasurinen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Pekka Niiranen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Jaana Turunen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

1

läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä
vs. kirkkoherra
poissa
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä, saapui
klo 16.41, § 96 käsittelyn aikana
kirkkoherra
läsnä, poistui
klo 18.10 § 109 käsittelyn aikana
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden.

Erika Suominen
Leena Kumpusalo
Simo Korkalainen
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Matti Pentikäinen

läsnä
läsnä
läsnä
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
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Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 10.6.2020.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Päätösesitys:

Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sinikka Kervinen ja Eero Koivisto. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Kervinen ja Eero Koivisto.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 17.6 – 30.6.2020 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00
välisenä aikana.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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SEURAKUNTAYHTYMÄN VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1 – 30.4.2020
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava seurakuntayhtymän talouden kehityksestä neljännesvuosittain. Raportti talouden kehityksestä 1.1 – 30.4.2020
väliseltä ajalta on esityslistan liitteenä 1.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että raportti merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: seurakuntayhtymän välitilinpäätös 1.1 – 30.4.2020
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RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 30.4.2020
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava neljännesvuosittain seurakuntayhtymän
sijoitustoiminnasta. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta 30.4.2020 on
esityslistan liitteenä 2.
Hallintojohtaja esittelee sijoitustoiminnan raporttia tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että sijoitustoiminnan raportti merkitään tiedoksi.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: sijoitustoiminnan raportti 30.4.2020
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VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020 – 2023 TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA
Kuopion seurakuntayhtymän verotulot ovat parin viime vuoden aikana
vaihdelleet suuresti. Vuodelle 2020 budjetoidut verotulot ovat 18.754.400
euroa, mikä on 6,9% vähemmän kuin vuonna 2019 ja 3,7 % vähemmän
kuin vuonna 2018. Korona-pandemia heikentää voimakkaasti Suomen taloutta ja pienentää verotuloja. Vuoden 2021 talouden kehityksen arviointiin liittyy paljon epävarmuutta, mutta yleinen käsitys on, että talouden toipuminen on hidasta. Kirkkohallituksen toukokuun lopussa järjestämässä
infotilaisuudessa esitettiin arvio, että vuoden 2020 kirkollisverotulot ovat 5
– 10 % pienemmät kuin vuonna 2019.
Vuoden 2021 talousarvioraamiehdotuksessa verotulot ovat saman suuruiset kuin vuoden 2020 talousarvioissa eli 18.754.400 euroa, ja tilikauden tulos on 931 euroa. Vuoden 2020 talousarvio on 251.393 euroa alijäämäinen. Jotta vuoden 2021 talousarviossa päästään lähes nollatulokseen, on kustannuksia leikattava. Talousarviossa kustannusleikkauksia ei
ole kohdistettu hautaustoimelle eikä väestökirjanpitoon, joiden hoitamiseen saadaan valtionrahoitusta. Leikkauksia ei ole kohdistettu myöskään
Itä-Suomen IT-aluekeskukselle eikä viestinnälle. Itä-Suomen ITaluekeskus tuottaa ICT-palveluja koko hiippakunnan alueelle ja viestinnän merkitys on lisääntynyt viime aikoina entisestään. Muiden yksiköiden
toimintakatetta on pienennetty 3,5 %.
Vuonna 2021 on raamiehdotuksessa palkkojen arvioitu nousevan 1,6% ja
vuosikate raamiehdotuksessa on 2.064.171 euroa. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan investoinnit saavat kolmen vuoden tarkastelujaksolla olla
enintään vuosikatteen suuruiset.
Yhtymän talouden ja tulevaisuuden toimintaedellytysten takia on tärkeää
huolehtia, että vuosikate säilyy riittävän suuruisena ja että tulevaisuuden
investoinnit mitoitetaan yhtymän taloudellisen kantokyvyn mukaan. Etenkin jäsenmäärän laskiessa ja verotulojen pienentyessä on investointien
laajuutta ja tarpeellisuutta tarkasteltava kriittisesti.
Ehdotus talousarvion laadintaohjeeksi on esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja esittelee talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman
laadinnan perusteita tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien
2022 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset liitteen 3 mukaisena ja
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2. että toimintayksiköille annetaan liitteen 4 mukainen talousarvion laadintaohje
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma
Liite 4: talousarvion laadintaohje
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RYTKYN JA HIRVIJÄRVEN LEIRIKESKUKSET 2020 - 2025
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on kolme käytössä olevaa leirikeskusta: Hirvijärvi, Poukama ja Rytky. Kaikissa leirikeskuksissa on lähivuosina odotettavissa mittavat investointitarpeet, Hirvijärvellä n. 3 miljoonaa
euroa, Poukamassa n. 1,6 miljoonaa euroa ja Rytkyllä 0,8 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymän taloustilanteessa kaikkia investointeja ei ole varaa toteuttaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.6.2019/149 nimennyt
työryhmän valmistelemaan leirikeskusstrategiaa.
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra Hannu Koskelainen ja
muiksi jäseniksi nuorisosihteeri Hanna Kärsämä, nuorisotyönohjaaja Eija
Huuskonen, nuorisotyönohjaaja Niklas Grönholm, diakoni Birgitta Oksman, leirikeskusten hoitaja Anu Eronen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio ja
hallintojohtaja Riitta Hautaniemi sekä luottamushenkilöiden edustajina yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Eero Koivisto. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin kiinteistösihteeri Eeva Räsänen.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
työryhmän kokouksissa.
Työryhmän tehtäväksi annettiin laatia leirikeskusstrategia, jossa linjataan,
mitä leirikeskuksia seurakuntayhtymällä jatkossa tulee olemaan ja mitkä
investoinnit leirikeskuksiin ovat tarpeellisia, sekä selvittää, missä leirejä
kesäaikana jatkossa voitaisiin pitää omien leirikeskusten sijaan/lisäksi.
Leirikeskusstrategiatyöryhmä on kokouksessaan 5.5.2020 päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
1. Rytkyn leirikeskus toimii yksisarjaisena leirikeskuksena vuoteen 2025
ja siellä tehdään vain välttämättömät vuosikorjaukset.
2. Hirvijärven leirikeskus muutetaan yksisarjaiseksi purkamalla majoitusmökit syksyllä 2021. Tämän jälkeen Hirvijärven leirikeskus toimii yksisarjaisena ja siellä tehdään vain välttämättömät vuosikorjaukset. Syksystä
2021 lähtien Hirvijärven keittiö- ja kiinteistöhenkilökunta työskentelee talvikaudella vain viikonloppuisin (pe-su).
3. Vuonna 2023 asetetaan työryhmä valmistelemaan leirikeskustoiminnan mahdollista keskittämistä Rytkylle ja Hirvijärven leirikeskuksen myyntiä.
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Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että
1. Rytkyn leirikeskus toimii yksisarjaisena leirikeskuksena vuoteen 2025
ja siellä tehdään vain välttämättömät vuosikorjaukset.
2. Hirvijärven leirikeskus muutetaan yksisarjaiseksi purkamalla majoitusmökit syksyllä 2021. Tämän jälkeen Hirvijärven leirikeskus toimii yksisarjaisena ja siellä tehdään vain välttämättömät vuosikorjaukset. Syksystä
2021 lähtien Hirvijärven keittiö- ja kiinteistöhenkilökunta työskentelee talvikaudella vain viikonloppuisin (pe-su).
3. Vuonna 2023 asetetaan työryhmä valmistelemaan leirikeskustoiminnan mahdollista keskittämistä Rytkylle ja Hirvijärven leirikeskuksen myyntiä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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POUKAMAN LEIRIKESKUS
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on kolme käytössä olevaa leirikeskuskusta: Hirvijärvi, Poukama ja Rytky. Kaikissa leirikeskuksissa on lähivuosina odotettavissa mittavat investointitarpeet, Hirvijärvellä n. 3 miljoonaa euroa, Poukamassa n. 1,6 miljoonaa euroa ja Rytkyllä 0,8 miljoonaa
euroa. Seurakuntayhtymän taloustilanteessa kaikkia investointeja ei ole
varaa toteuttaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.6.2019/149 nimennyt
työryhmän valmistelemaan leirikeskusstrategiaa.
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra Hannu Koskelainen ja
muiksi jäseniksi nuorisosihteeri Hanna Kärsämä, nuorisotyönohjaaja Eija
Huuskonen, nuorisotyönohjaaja Niklas Grönholm, diakoni Birgitta Oksman, leirikeskusten hoitaja Anu Eronen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio ja
hallintojohtaja Riitta Hautaniemi sekä luottamushenkilöiden edustajina yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Eero Koivisto. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin kiinteistösihteeri Eeva Räsänen.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
työryhmän kokouksissa.
Työryhmän tehtäväksi annettiin laatia leirikeskusstrategia, jossa linjataan,
mitä leirikeskuksia seurakuntayhtymällä jatkossa tulee olemaan ja mitkä
investoinnit leirikeskuksiin ovat tarpeellisia, sekä selvittää, missä leirejä
kesäaikana jatkossa voitaisiin pitää omien leirikeskusten sijaan/lisäksi.
Poukaman leirikeskus palvelee ensisijaisesti Järvi-Kuopion seurakuntaa.
Ns. kaupunkiseurakunnat eivät mielellään järjestä leirejä Poukaman leirikeskuksessa. Poukaman leirikeskukseen on tulossa mittavat remontit,
jotka kohdistuvat majoitustiloihin. Poukaman leirikeskuksen kehittäminen
leirikeskustoimintaan ei ole tarkoituksenmukaista.
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Leirikeskusstrategiatyöryhmä on kokouksessaan 5.5.2020 päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
1. Poukaman leirikeskusta ei kehitä leiritoiminnan tarpeisiin ja erillisen
majoitusrakennuksen peruskorjauksesta luovutaan.
2. Poukamaa kehitetään päivä- ja iltatoimintaan ja luontokohteeksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että
1. Poukaman leirikeskusta ei kehitetä leiritoiminnan tarpeisiin ja erillisen
majoitusrakennuksen peruskorjauksesta luovutaan.
2. Poukamaa kehitetään päivä- ja iltatoimintaan ja luontokohteeksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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JÄSENEN VALITSEMINEN SISÄILMATYÖRYHMÄÄN SAMI MITSMANIN TILALLE
Yhteinen kirkkoneuvosto on 18.2.2019/§ 35 asettanut seurakuntayhtymään sisäilmatyöryhmän.
Työryhmän jäseniä ovat tutkimusprofessori Matti Jantunen, työsuojeluvaltuutetut Juha Haverinen ja Sami Mitsman, työterveyshoitaja Tanja Jukola,
työterveyslääkäri Maarit Suomalainen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio ja
tekninen isännöitsijä Sami Purovesi. Työryhmän puheenjohtajana toimii
työsuojelupäällikkö Merja Vihanto.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sisäilmatyöryhmän kokouksissa.
Sami Mitsman on jäänyt pois työstä ja hänen tilalleen sisäilmatyöryhmään
tulee valita uusi henkilö.
Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa 27.5.2020 ja esittää, että Sami Mitsmanin tilalle sisäilmatyöryhmään valitaan työsuojeluvaltuutettu Markku Holopainen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että sisäilmatyöryhmään Sami Mitsmanin tilalle, jäljellä olevaksi toimikaudeksi, valitaan työsuojeluvaltuutettu Markku Holopainen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LISÄAIKAPYYNTÖ: maaseutualueen kiinteistöstrategiatyöryhmä
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9.12.2019 perustanut kaksi
kiinteistöstrategiatyöryhmää, joista toinen laatii kiinteistöstrategian
Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän maaseutualueelle (Järvi-Kuopion
seurakunta ja Kallaveden seurakunnasta Karttulan ja Maaningan alue-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

6/2020
6/2020

7

seurakunnat) Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan strategian tulee olla
valmis 30.9.2020 mennessä.
Työryhmä ei ehdi saada raporttiaan valmiiksi 30.9.2020 mennessä.
Työryhmä pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta raportin valmistumiselle lisäaikaa 31.10.2020 saakka.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
-

Päätös:

yhteinen kirkkoneuvosto antaa maaseutualueen kiinteistöstrategiatyöryhmän raportin valmistumiselle lisäaikaa 31.10.2020 saakka.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN PALKKA
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
21.4.2020/§ 32 valinnut Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherraksi Juha
Määtän.
Kirkkoherran palkkaus määräytyy KirVESTES liite 7 mukaisesti Khinnoitteluryhmään. Seurakunta määrittää palvelukseen ottaessaan kirkkoherran peruspalkan K-hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta arvioimalla
viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä
viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta.
Peruspalkka määritellään vähintään hinnoitteluryhmän asteikon alarajan
suuruiseksi.
Uuden viranhaltijan peruspalkkaa olisi hyvä arvioida 6 - 12 kuukauden
jälkeen työhön ryhtymisestä/virantoimituksen alkamisesta uudelleen, jolloin voidaan tarkistaa, onko peruspalkka oikeassa suhteessa henkilön
ammatinhallintaan, työsuoritukseen ja työnantajan palkkapoliittisiin linjauksiin.
Seurakunnan on toimittava peruspalkkaa määritellessään kannustavasti
ja vastuullisesti ottaen huomioon taloudellisen kantokykynsä sekä omat ja
kirkon palkkapoliittiset linjaukset.
Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran viran hinnoitteluryhmä on K 30.
Viran hinnoitteluryhmästä ja sen tarkistamisesta ei voida päättää seurakunnassa, vaan siitä päättää Kirkon työmarkkinalaitos.
Järvi-Kuopion seurakunta on väestömäärältään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toiseksi suurin seurakunta. Seurakunnan hallintoon tuo vaikeahoitoisuutta kahdeksan alueseurakunnan muodostama maantieteellisesti laaja alue.
Palvelukseen otettavan kirkkoherran peruspalkasta päättää seurakunnan
asiassa toimivaltainen viranomainen. Yksittäisessä seurakunnassa se on
tavallisesti kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto.
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Hallintojohtaja: Kun otetaan huomioon seurakuntayhtymän muut seurakunnat, niiden väestömäärä ja maantieteellinen laajuus suhteessa kirkkoherrojen kokonaispalkkoihin, esitän, että Järvi-Kuopion seurakunnan
kirkkoherralle maksetaan viran alkaessa 5.460,53 €/kk ja palkkatasoa arvioidaan 6 – 12 kuukauden kuluttua työhön ryhtymisestä.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
-

Päätös:

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherralle maksetaan viran alkaessa
5.460,53 €/kk ja palkkatasoa arvioidaan 6 – 12 kuukauden kuluttua virantoimituksen alkamisesta.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNTARAKENNESELVITYSRYHMÄN SIHTEERIN PALKKAAMISEN JATKAMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9.12.2019/§ 265 päättänyt
palkata rovastikuntapastori Anu Kivirannan seurakuntarakenneselvitystyöryhmän sihteeriksi ajalle 1.1 – 31.5.2020.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että rovastikuntapastori Anu Kiviranta jatkaa seurakuntarakenneselvitysryhmän sihteerinä 1.9 –
31.12.2020 välisen ajan. Palkkaus on 50 % viran palkkauksesta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

103
ROVASTIKUNTAPASTORI ANU KIVIRANNAN VIRKAVAPAUSANOMUS
Rovastikuntapastori Anu Kiviranta on toiminut seurakuntayhtymän rakenneselvitystyöryhmän teologisena sihteerinä 1.1 - 31.5.2020 (25 %). Rakenneselvitystyöryhmä jatkaa ainakin vielä vuoden loppuun. Anu Kiviranta on hakenut (50 %) virkavapaata Alavan seurakuntaan sijoitetusta rovastikuntapastorin virasta ajalle 1.9. - 31.12.2020 toimiakseen rakenneselvitystyöryhmän teologisena sihteerinä tuon ajan.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt anomusta kokouksessaan 26.5.2020/§ 42. Seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Anu Kivirannan virkavapausanomusta ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston
päätettäväksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että
-

Päätös:

kirkkoneuvosto myöntää rovastikuntapastori Anu Kivirannalle 50 %
virkavapaata Alavan seurakuntaan sijoitetusta rovastikuntapastorin virasta ajalle 1.9. - 31.12.2020 toimiakseen rakenneselvitystyöryhmän
teologisena sihteerinä tuon ajan.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ROVASTIKUNTAPASTORIN 50 % VIRAN TÄYTTÄMINEN AJALLE 1.9 - 31.12.2020
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Rovastikuntapastori Anu Kivirannan osittaisen virkavapaan sijaisena on
kevään 2020 toiminut pastori Miia Gabel.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto (26.5.2020/§ 43) puoltaa pastori Miia Gabelin valitsemista Alavan seurakuntaan sijoitettuun rovastikuntapastorin (50 %) virkaan ajalle 1.9 - 31.12.2020 ja lähettää asian yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Miia Gabel on antanut tähän suostumuksensa.

Päätösesitys:

Alavan seurakunta puoltaa pastori Miia Gabelin valitsemista Alavan seurakuntaan sijoitettuun rovastikuntapastorin (50 %) virkaan ajalle 1.9.31.12.2020 ja lähettää asian yhteiselle kirkkoneuvostolle päätettäväksi.
Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että
1. että seurakuntapastorin viransijaiseksi valitaan pastori Miia Gabel ja
2. että Miia Gabelille haetaan viranhoitomääräys tuomiokapitulilta ajalle
1.9 – 31.12.2020

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

105
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA ERKKI RÄSÄSELLE
Järvi-Kuopion seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Erkki
Räsänen pyytää kirjeessään 27.2.2020, että hänelle myönnetään ero
seurakuntayhtymän luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi.
Erkki Räsänen on yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston
jäsen ja suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen
varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
Erkki Räsänen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kirkko keskellä kylää –ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on Pekka
Pitkänen.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 34.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Erkki Räsäselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen Pekka Pitkänen,
3. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkoneuvostoon nimetään uusi jäsen
ja
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4. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi varajäsen.
Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 63,
1. että Erkki Räsäselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen Pekka Pitkänen,
3. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkoneuvostoon nimetään uusi jäsen,
4. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi varajäsen ja
5. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Pekka Pitkänen on kuollut 2.6.2020.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§
63 tekemän päätöksen,
2. että Erkki Räsäsen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä toinen varajäsen
Kirsi-Marja Suoranta,
3. että Erkki Räsäsen tilalle yhteiseen kirkkoneuvostoon nimetään uusi
jäsen ja
4. että Erkki Räsäsen tilalle suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi varajäsen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SUOKATU 22, KESKUSSEURAKUNTATALON, ESISOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISEN
SIIRTÄMINEN
Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan
11.6.2019 hyväksynyt Lehto Asunnot Oy:n ostotarjouksen 603,00 e/kem2
Suokatu 22 (297-4-6-1) myytävästä rakennusoikeudesta. Samalla hyväksyttiin päätös, että seurakuntayhtymä ryhtyy yhdessä Lehto Asunnot Oy:n
kanssa valmistelemaan tontin kaavamuutosta sekä esisopimusta.
Esisopimus on hyväksytty Kuopion seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 9.3.2020. Neuvotteluja esisopimuksen allekirjoittamis-
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ajankohdasta on käyty kevään aikana ja Lehto Asunnot on lykännyt allekirjoittamista pandemian tuoman talouden epävarman tilanteen takia.
Kesäkuun toinen päivä Lehto Asunnot Oy pyysi sähköpostilla, että esisopimuksen allekirjoituksen takarajaksi asetetaan 31.10.2020 eli jos esisopimusta ei ennen sitä allekirjoiteta, seurakuntayhtymällä on oikeus myydä
kiinteistö jollekin toiselle taholle. Lehto Asunnot Oy:n arvion mukaan lokakuun loppuun mennessä tiedetään paremmin Kuopion asuntorakentamisen tulevaisuus ja nähdään tämän epidemian vaikutuksia paremmin.
Tällä hetkellä rahoitus- ja asuntomarkkinatilanne on erittäin epävarma eikä seurakuntayhtymän kannattaisi tässä tilanteessa lähteä kilpailuttamaan myyntiä uudelleen. Tästä syystä nyt on tarkoituksenmukaista
myöntää Lehto Asunnot Oy:lle heidän pyytämänsä lisäaika. Mikäli Lehto
Asunnot Oy päättää, ettei se tee esisopimusta ja kauppaa seurakuntayhtymän kanssa, pitää järjestää uusi myyntitarjouskilpailu, mutta ajankohta
pitää harkita taloudellisen tilanteen mukaan.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Lehto Asunnot Oy:n ja Kuopion seurakuntayhtymän välisen Suokatu 22:n myyntiä koskevan esisopimuksen allekirjoittamisen takarajaksi
asetetaan 31.10.2020.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LUPAPISTEEN SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN ALLEKIRJOITUSOIKEUS
Kuopion kaupungin rakennetun ympäristön lupien hakeminen tapahtuu
Lupapisteen sähköisen palvelun kautta. Hallintojohtaja on hyväksynyt
nämä luvat sähköisesti, mutta nyt on Lupapiste pyytänyt asiakirjaa, jolla
allekirjoitusoikeus voidaan osoittaa. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan
allekirjoitukseen tarvitaan kaksi henkilöä, eli hallintojohtaja tai henkilöstöpäällikkö yhdessä YKN:n varapuheenjohtajan tai YKN:n puheenjohtajan
kanssa. Sähköisessä hyväksynnässä on yksi hyväksyjä, ja tässä asiassa
olisi selkeintä, jos hallintojohtaja voisi yksin hyväksyä Lupapisteen rakennetun ympäristön lupahakemukset.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
- hallintojohtajalla on oikeus hyväksyä sähköisesti Lupapisteen rakennetun ympäristön lupahakemukset.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SAIRAALAPASTORI RIIKKA HAKULISEN ANOMUS VIRKAVAPAASTA JA VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN SAIRAALAPASTORIN VIRANSIJAISEKSI PASTORI JENNI TABELLILLE
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Sairaalapastori Riikka Hakulinen anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta virkavapaata ajalle 22.8.2020 – 21.8.2021. Oikeus virkavapaaseen on lakisääteinen. Anomus on esityslistan liitteenä 5.
Rekisterinjohtajan käsityksen mukaan sairaalapastorin viransijaisuuden
täyttäminen on perusteltua sairaalasielunhoidon toiminnan turvaamiseksi.
Viransijaiseksi voitaisiin valita pastori Jenni Tabell, joka on aiemmin toiminut sairaalasielunhoidossa sekä kesätyöntekijänä että viransijaisena.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että sairaalapastori Riikka Hakuliselle myönnetään virkavapaata
22.8.2020 – 21.8.2021 väliseksi ajaksi,
2. että sairaalapastorin virka täytetään virkavapauden ajaksi,
3. että sairaalapastorin viransijaiseksi valitaan pastori Jenni Tabell ja
4. että Jenni Tabellille haetaan viranhoitomääräys tuomiokapitulilta ajalle
22.8.2020 – 21.8.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: virkavapaa-anomus
109
VALMIUSPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää 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 lähtien diakoniajohtaja Seppo Marjanen. Seppo Marjasen erottua virastaan 1.12.2020 alkaen on tarpeen nimetä seurakuntayhtymälle uusi
valmiuspäällikkö. Tehtävien siirron vuoksi uusi valmiuspäällikkö voisi
aloittaa jo 1.9.2020.
Pastori Lauri Kastarinen on ilmoittanut olevansa käytettävissä valmiuspäällikön tehtävään. Lauri Kastarinen toimii tällä hetkellä yhtenä seurakuntayhtymän valmiuspäivystäjistä.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän valmiuspäälliköksi 1.9.2020
alkaen nimetään Lauri Kastarinen ja
2. että tehtävän johdosta 20 % Lauri Kastarisen palkkakuluista kohdistuu
yleishallintoon 1.1.2021 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KANSAINVÄLISEN TYÖN KOORDINAATTORIN NIMEÄMINEN
Kansainvälistä työtä tehdään seurakuntayhtymässä eri yksiköissä osana
muuta seurakuntatyötä. Myös kansainvälisen työn vastuut on jaettu eri
työntekijöiden kesken. Kokonaisuuden koordinointi ei kuitenkaan kuulu
kenenkään työntekijän vastuulle. Seurakuntayhtymässä onkin vuosien
ajan puhuttu tarpeesta saada kansainväliseen työhön oma työntekijä.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 9.12.2019 suunnitelman yhteisen seurakuntatyön uudelleen organisoimiseksi. Osana diakoniajohtajalle kuuluvien tehtävien uudelleen järjestelyä suunnitelmassa esitetään, että kansainvälisen työn koordinaattorin tehtävä (50 %) liitettäisiin osaksi jonkun
paikallisseurakunnan työntekijän tehtävänkuvausta. Tällöin tehtäviin voisi
sisältyä Kuopiossa tehtävä kansainvälinen työ, maahanmuuttajatyö, kansainvälinen diakonia ja lähetystyö. Ystävyysseurakuntatyö jäisi edelleen
johtoryhmän ja rekisterinjohtajan koordinoitavaksi.
Kansainvälisen työn koordinaattorin tehtävinä voisivat olla:
-

suunnitella, koordinoida, kehittää ja toteuttaa Kuopion ev.lut. seurakuntien yhdessä tehtävää kansainvälistä työtä yhteistyössä paikallisseurakuntien työntekijöiden kanssa
ylläpitää yhteyksiä kunnalliseen KV-työhön, KV-työtä tekeviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkolliseen
KV-työhön
toimia Kuopion ev.lut. seurakuntien edustajana KV-työn verkostoissa
toimia KV-työn asiantuntijana Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä

Kansainvälisen työn koordinaattoriksi voitaisiin nimetä Puijon seurakunnan diakoniatyöntekijä/lähetyssihteeri Pia Sahi. Hänellä on pitkä kokemus
kansainvälisestä työstä ja hänen asiantuntemustaan hyödynnetään jo nyt
yli seurakuntarajojen. Nimeäminen voitaisiin tehdä määräajaksi vuoden
2022 loppuun samaan tapaan kuin tehtiin päätökset diakoniakeskuksen
työntekijöiden sijoittamisesta muihin toimintayksiköihin.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että kansainvälisen työn koordinaattoriksi (50 %) ajalle 1.1.2021 31.12.2022 nimetään Pia Sahi,
2. että palkkakulut kohdistuvat tältä osin seurakuntayhtymän kansainväliseen työhön, ja
3. että palkkauksen vahvistaa henkilöstöasiain johtokunta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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AVUSTUKSET KRISTILLISILLE JÄRJESTÖILLE 2020
Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 10 000 euron suuruinen määräraha kristillisten järjestöjen avustamiseen. Avustusta on myönnetty harkinnan mukaan niille sitä anoneille järjestöille, jotka ovat toimittaneet yh-
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teiselle kirkkoneuvostolle edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja joita ei ole jo avustettu muilla budjettivaroilla. Vuodelle
2020 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 kaikenikäisten 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 kristillisen radion rukoustyölle eli valtakunnalliselle Rukouspuhelimelle ja Radio Deissä lähetettäville esirukousohjelmille.
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 yh-
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teistyöelimenä 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 2020 myönnetään seuraavan esityksen mukaisesti:
Järjestö

Avustus 2019

Aholansaarisäätiö
Changemaker-nuorisoverkosto
Herättäjä-Yhdistys, kotimaa
Kansan Raamattuseura
Kristityt yhdessä
Suomen Ekumeeninen
Neuvosto
Suomen Merimieskirkko
Yhteensä
Päätös:

Esitys 2020

7.000

6.000

500
1.500
1.500
-

500
1.500
1.000
-

700
800

500
500

12.000

10.000

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2020
Vuoden 2020 talousarviossa on varattu partiolippukuntien avustamiseen
11.950 euroa. Seurakuntayhtymä avustaa partiolippukuntia, joiden taustayhteisönä on jokin seurakuntayhtymän seurakunnista. Tällaisia lippukuntia on yhteensä 12, joista 11 on hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2020.
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.
Avustusten myöntämisperusteena on toimitettu toimintakertomus ja
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-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

25
82

803
1 494

Järvi-Kuopion seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta

38
54

961
1 155

Kallaveden seurakunta
Järvi-Kuopion seurakunta

20

742

Kallaveden seurakunta

22

767

Kallaveden seurakunta

72

1 373

Kallaveden seurakunta

114

1 882

Puijon seurakunta

23
47

779
1 070

Järvi-Kuopion seurakunta
Alavan seurakunta

35

924

Järvi-Kuopion seurakunta

532

11 950 euroa

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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JAETUT EVÄÄT –JUMALANPALVELUSPÄIVÄT JA PROJEKTISIHTEERIN PALKKAAMINEN
Kuopiossa järjestetään valtakunnalliset jumalanpalveluspäivät Jaetut
eväät 19 - 20.3.2021. Jaetut eväät -tapahtuma järjestetään kahden vuoden välein eri puolilla Suomea ja niille odotetaan 500-1000 osallistujaa.
Koulutuksellinen tapahtumaviikonloppu on suunnattu sekä seurakuntalaisille että työntekijöille. Päivien järjestämisestä vastaavat Kirkkohallitus,
Kuopion hiippakunta ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Tapahtuma
rahoitetaan pääosin osallistumismaksuin ja tapahtuman budjetti on liitteenä 6.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

6/2020
6/2020
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Jaetut eväät -tapahtumatyöryhmä on pyytänyt, että tapahtuman projektisihteeri palkattaisiin 50 % ajalle 1.9 - 31.12.2020 ja 100 % 1.1 - 30.4.2021
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään. Projektisihteerin palkkakustannukset katetaan tapahtumien budjetista. Mahdollisista tappioista vastaa Kirkkohallitus. Projektisihteeriksi voitaisiin palkata pastori Miia Gabel.
Kirkkohallitus tukee tapahtumaa 10.000 € määrärahalla ja Kuopion hiippakunta 3.000 € määrärahalla. Koska päivät ovat Kuopiossa ja ne sisällöllisesti tukevat seurakuntien toiminnan kehittämistä, Kuopion ev.lut seurakunnat tukisivat tapahtumaa niin ikään 3.000 €. Lisäksi tapahtuman
viestintää tuettaisiin 2.000 €:lla.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että pastori Miia Gabel palkataan Jaetut eväät jumalanpalveluspäivien projektisihteeriksi 1.9 - 31.12.2020 50 % työajalle ja 1.1 - 30.4.2021 100% työajalle. Tehtävän vaativuusryhmä on
601 ja
2. että Kuopion ev.lut seurakuntayhtymä tukee jumalanpalveluspäiviä
yhteensä 5000 € määrärahalla, joka katetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: Jaetut eväät 2021-talousarvio/Kuopio
114
SUOMI.FI -PALVELUN ALLEKIRJOITUSOIKEUS
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi Suomi.FI –palvelun allekirjoitusoikeuden
hallintojohtaja Riitta Hautaniemelle ja henkilöstöpäällikkö Merja Vihannolle.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.
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MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 6: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
117
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.27.

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

6/2020
6/2020

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 15.6.2020

Sinikka Kervinen

Eero Koivisto
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