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Aika

ti 21.1.2020 klo 17.00

Paikka

Järvi-Kuopion seurakunta, kokoushuone
Juankoskentie 13 B 2. krs, 73500 Juankoski

Osallistujat
Leino Reijo
Hanttu Soili
Huhtala Pauliina
Iskanius Raija
Julkunen Kaija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja
Kärkkäinen Unto
Miettinen Matti
Pitkänen Pekka
Ruponen Anu-Kaisa
Räsänen Erkki
Smolander Hannu
Suominen Erika
Suoranta Kirsi-Marja
Kolehmainen Laura

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

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

Hagman-Puustinen Paula
Huhtala Mikko
Keihänen Eino
Koponen Matias
Mäkinen Marjaana
Mäkinen Uwe
Pursiainen Raili
Tabell Jenni
Korkalainen Simo

vs. kappalainen
kappalainen
srk-pastori
vs. kappalainen
srk-pastori
srk-pastori
kappalainen
vs. kappalainen
kappalainen

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
paikalla

Kutsutut

1§
KOKOUKSEN AVAUS
Toteaminen
Kokoonkutsuja avaa kokouksen. Veisataan virsi ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
Päätös

Veisattiin virrestä 963, säkeistöt 1-3. Kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka lopuksi
veisattiin säkeistöt 4-6. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.14.

2§
KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Toteaminen
Koollekutsuja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla
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Jos seurakuntaneuvoston jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, pyydetään
häntä ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian puheenjohtajalle tai seurakunnan
toimistosihteeri Laura Kolehmaiselle p. 040 4888 621 laura.kolehmainen@evl.fi, joka
kutsuu varajäsenen hänen sijaansa.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastusmenettely
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
äänten laskijoina. Seurakuntaneuvosto päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Järvi-Kuopion seurakunnan toimistossa 22.1.-22.2.2020
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Pekka Pitkänen ja
Anu-Kaisa Ruponen.

4§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä

Päätös

Lisättiin pykälät 10-12.

5§
LUOTTAMUSHENKILÖEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SELVITYSTYÖTÄ JOHTAVAAN OHJAUSRYHMÄÄN
YKV 17.12.2019 § 75
VALTUUSTOALOITE SELVITYSTYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA JA SELVITYSTYÖRYHMÄN SEKÄ OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN
Yhteiselle kirkkovaltuustolle on jätetty aloite selvitystyöryhmän perustamisesta. Aloitteen ovat allekirjoittaneet yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet Jouni Palmu, Jaana Turunen sekä 18 muuta valtuutettua.
Aloitteessa esitetään, että seurakuntayhtymään perustetaan työryhmä, joka
1. aloittaa kaikkien seurakuntien yhteisen ja avoimen keskustelun yhtymän seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa taloustilanteessa osana
seurakuntayhtymän strategiaa,
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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.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 25.11.2019.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että
1. Seurakuntayhtymään perustetaan selvitystyöryhmä selvittämään seurakuntien
toiminnan organisoinnin vaihtoehtoja.
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 puheen-johtaja.
4. Ohjausryhmä esittää alustavia tuloksia työstään syyskuun 2020 loppuun mennessä.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Seurakuntaneuvostot valitsevat seurakuntien edustajat ohjausryhmään.
Ohjausryhmän jäsenistöön kuuluu tehtävänsä mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Erika Suominen. Tämän lisäksi ohjausryhmään tulee valita kaksi luottamushenkilöjäsentä. Tasa-arvonäkökulmasta perusteltua olisi valita yksi nais- ja yksi
miesedustaja.
Esitys

Nimetään Järvi-Kuopion seurakunnan edustajat seurakuntien organisointia selvittävään ohjausryhmään.
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Päätös
Ohjausryhmään nimettiin Sinikka Kervinen ja Anu-Kaisa Ruponen.

6§
JÄSENTEN NIMEÄMINEN MAASEUTUALUEEN KIINTEISTÖSTRATEGIAN TYÖRYHMÄÄN
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen päätti 9.12.2019 hallintojohtajan esityksestä
kahden kiinteistöstrategiatyöryhmän perustamisesta. Toisen tehtävänä on laatia kaupunkialueen kiinteistöjä koskeva strategia ja toisen tehtävänä maaseutualueen kiinteistöstrategia.
Maaseutualueen kiinteistöstrategiassa keskeistä on käytössä olevan kiinteistökannan
vähentäminen ja vuosikustannusten saattaminen nykyistä selvästi alemmalle tasolle.
Lisäksi kiinteistöjen korjauskustannukset tulee mitoittaa käytettävissä oleviin varoihin.
Strategia laaditaan vuosille 2020-2030 ja sen tulee olla valmis 30.9.2020 mennessä.
Tarkasteluun tulee ottaa myös hiilineutraalisuus. Ryhmään kuuluu Järvi-Kuopion ja
Kallaveden seurakuntien kirkkoherrat, yksi seurakuntaneuvoston nimeämä luottamushenkilö Kallavedeltä ja kaksi Järvi-Kuopiosta. Lisäksi ryhmään kuuluu YKN:n puheenjohtaja, hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Ryhmän puheenjohtajana toimii
YKN:n puheenjohtaja.
Esitys

Valitaan kaksi jäsentä maaseutualueen kiinteistöstrategian työryhmään.

Päätös

Maaseutualueen kiinteistöstrategian työryhmään valittiin Pauliina Huhtala ja Unto
Kärkkäinen.

7§
JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA 1.2.-31.5.2020
Käsitellään laadittu Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma ajalle 1.2.- 31.5.2019.
(Liite 1)
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman ajalle 1.2.-31.5.2020. Todetaan, että kirkkoherra tekee Jumalanpalvelussuunnitelmaan tarvittavat muutokset tulevien virkavapausjärjestelyjen selvittyä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

8 §
SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEEN TULEVA JÄRVIKUOPION SEURAKUNTAA KOSKEVA OSIO
Seurakuntayhtymän toimintakertomukseen tulee osio kultakin toimintayksiköltä. Kirkkoherra on laatinut esityksen Järvi-Kuopion seurakunnan toimintakertomukseksi vuodelta 2019. (Liite 2, jaetaan kokouksessa)
Esitys

Hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus Järvi-Kuopion osalta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Paikallisseurakuntien diakoniatyö ja diakoniakeskus avustavat taloudellisesti ahdinkoon joutuneita. Tämän lisäksi ns. avustustyöryhmä sekä useat testamenttirahastot
avustavat taloudelliseen ahdinkoon joutuneita.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännössä 10 § todetaan, että
viranhaltijan tekemistä päätöksistä on pidettävä päätösluetteloa. Kuopion ev.lut. seurakuntien diakoniatyön taloudellisessa ohjeistuksessa todetaan: ”Viranhaltijan käyttäessä neuvoston hänelle delegoimaa päätösvaltaa diakonia-avustusten tekemiseen,
hänen tulee sovitulla tavalla kertoa tekemistään päätöksistä vähintäänkin seurakuntaneuvoston puheenjohtajalle.”
Järvi-Kuopion seurakunnan diakoniatiimi on laatinut koosteen vuoden 2019 avustustoiminnasta. (Liite 3)
Esitys

Merkitään Järvi-Kuopion seurakunnan diakoniatiimin laatima kooste vuoden 2019
avustustoiminnasta tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

10 §
RIISTAVEDEN ALUEVASTUURYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
Riistaveden aluevastuuryhmän jäsen Virpi Hujanen on ilmoittanut jäävänsä pois Riistaveden aluevastuuryhmän toiminnasta. Vastuuryhmä esittää hänen tilalleen valittavaksi Venla Leskistä.
Esitys

Nimetään Riistaveden aluevastuuryhmään Virpi Hujasen tilalle Venla Leskinen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

11 §
ELSA VARTIAISEN TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hallintovirasto on toimittanut Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toteutumavertailun 1.1. – 31.12.2019 ja toimintakertomuksen on
laatinut diakonissa Pirjo Sonninen. Testamenttirahaston hoitokunta on käsitellyt asiakirjat ja esittää ne seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi ja edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäviksi.
Esitys

Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toimintakertomus ja toteutumavertailu hyväksytään ja lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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12 §
SEURAKUNTANEUVOSTON 62 §/2019 KUMOAMINEN
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Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 10.6.2019 62 § hyväksynyt ja lähettänyt seurakuntaneuvoston ohjesäännön alistusasiana Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Uuden kirkkolain mukaan ohjesääntöihin on tulossa muutoksia uuden lain myötä. Seurakuntayhtymän johtoryhmä on antanut ohjesääntömuutoksen
työryhmän valmisteltavaksi uuden lain mukaiseksi. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista kumota seurakuntaneuvoston pykälä 62/2019 ja vetää ohjesäännön alistusasia
pois.
Esitys

Kumotaan seurakuntaneuvoston pykälä 62/2019 ja vedetään seurakuntaneuvoston
ohjesäännön alistusasia pois tuomiokapitulin käsittelystä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

13 §
MUUT ASIAT
Järvi-Kuopion kirkkoherran virkaa on hakenut kolme hakijaa. Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli käsittelee hakijoiden kelpoisuutta istunnossaan 30.1.2020. Kelpoisiksi
todettuja olisi hyvä haastatella myös julkisesti, jotta seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin. Tällainen keskustelutilaisuus voitaisiin järjestää esim. 10.
tai 13.2.
Esitys

Keskustellaan asiasta ja sovitaan järjestelyistä.

Päätös

Keskusteltiin asiasta. Keskustelutilaisuus järjestetään 13.2. klo 18, keskustelun vetäjäksi pyydetään Seppo Konosta ja varalla Esko Taskista.

Muistutettiin 11.2. hiippakunta- ja kirkolliskokousvaaleista. Vaalit ovat 11.2. klo 17.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Nilsiässä on aiemmin kuulunut jumalanpalvelus terveysasemalle, mutta se ei ole ollut
enää mahdollista remontin jälkeen. Keskusteltiin siitä, olisiko se mahdollista nykyäänkin.
Päätös

Keskusteltiin asiasta.

14 §
ILMOITUSASIAT
1. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 21.11.2019, 12/2019
pöytäkirjanote § 3.
2. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 21.11.2019, 12/2019
pöytäkirjanote § 4.
3. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 21.11.2019, 12/2019
pöytäkirjanote § 10.
4. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 21.11.2019, 12/2019
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pöytäkirjanote § 12.
5. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 21.11.2019, 12/2019
pöytäkirjanote § 18.

15 §
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa tiedoksi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen (Liite 4)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.37

Reijo Leino
puheenjohtaja

Laura Kolehmainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Juankoskella 21.1.2020.
Valitut pöytäkirjantarkastajat:

Pekka Pitkänen
pöytäkirjantarkastaja

Anu-Kaisa Ruponen
pöytäkirjantarkastaja

