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Aika

Maanantai 9.2.2015 klo 16.30 – 18.31

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

1

Kokoonpano ja läsnäolo
Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Leena Kumpusalo
Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Tuulikki Kuhlman

hallintojohtaja
vt. rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Matti Jantunen

Kokoukseen velvoitetut

läsnä

Kokoukseen kutsuttu

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin
virsi 525.

1
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 on postitettu hallintovirastosta 4.2.2015.
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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Heikki Juutinen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 11. – 25.2.2015 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

3
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4
KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN OTTAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää
yhteisen kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla
seurakuntayhtymän tai sen seurakunnan viranhaltija.
Päättyneellä toimikaudella sihteerinä on toiminut hallintosihteeri
Tuulikki Kuhlman.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto ottaa itselleen sihteerin.

Kirkkoneuvoston sihteeriksi valittiin hallintosihteeri Tuulikki Kuhlman. Valinta suoritettiin ilman suljettua lippuäänestystä.

5
KOKOONTUMISAJOISTA JA – PAIKASTA
SEKÄ KOKOONKUTSUMISTAVOISTA PÄÄTTÄMINEN
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää itse kokoontumisajoista ja paikasta sekä koollekutsumistavasta eikä asiaa ole
määritelty enää ohjesäännössä. Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus kevätkauden 2015 kokoontumisaikatauluksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että kirkkoneuvosto päättää kokoontumisajoista ja –paikasta sekä
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kokoonkutsumistavoista.
Kirkkoneuvosto:

Kokoontumisajat päätettiin liitteen 1 mukaisina. Kokoontumispaikaksi
päätettiin keskusseurakuntatalon koulutussali. Kokoon kutsumistavaksi
sovittiin seuraavan käytännön mukainen menettely: esityslista postitetaan
jäsenille kokousta edeltävän viikon keskiviikkona, esityslista toimii kokouskutsuna. Esityslistassa on lueteltu kokouksessa käsiteltävät asiat ja
niihin liittyvät päätösehdotukset.

6
ESTEESTÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 3 §:n mukaan jos kirkkoneuvoston jäsen on
tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen kutsuttava varajäsenensä kokoukseen.
Aikaisemmin on noudatettu käytäntöä, että jos kirkkoneuvoston varsinainen jäsen tietää etukäteen olevansa estynyt saapumasta kokoukseen,
ilmoittaa hän asiasta hallintovirastoon, jolloin esityslista ja kokouskutsu
postitetaan varsinaisen jäsenen lisäksi suoraan varajäsenelle. Kiireellisissä tilanteissa varsinainen jäsen ilmoittaa asiasta varajäsenelleen suoraan
ja esityslista toimitetaan jäsenelle viimeistään kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto päättää tavasta ilmoittaa esteestä.

Päätettiin, että kirkkoneuvoston varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä etukäteen hallintovirastoon, jolloin esityslista ja kokouskutsu postitetaan varsinaisen jäsenen lisäksi suoraan varajäsenelle. Kiireellisissä tilanteissa
varsinainen jäsen ilmoittaa asiasta suoraan varajäsenelleen ja esityslista
toimitetaan jäsenelle viimeistään kokouksessa.

7
EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN
Voimassa olevien yhteisten työmuotojen johtokuntien johtosääntöjen mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston johtokuntaan valitsemalla edustajalla on oikeus olla läsnä ja
käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa.
Päättyneellä toimikaudella kirkkoneuvoston edustajina yhteisten työalojen
johtokunnissa ovat olleet seuraavat henkilöt:
o
o
o
o

yhteisen diakonian johtokunta: Maija Taskinen
yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta: Marja-Sisko
Pihl
yhteisen sielunhoidon johtokunta: Markku Huttunen
henkilöstöasiain johtokunta: Tuula Merjola-Partanen

Päättyneellä toimikaudella Taisto Toppinen on ollut puheenjohtajana kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa ja Taina Tammekann on ollut yhteisen lapsityön johtokunnan jäsen eikä kiinteistö- ja hautaustoimen joh-
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tokuntaan ja yhteisen lapsityön johtokuntaan ole ollut nimetty yhteisen
kirkkoneuvoston edustajia erikseen.
Johtokuntien määrä on edellisestä vaalikaudesta vähentynyt kahdella,
kun yhteisen lapsityön johtokunta ja yhteisen oppilaitos ja nuorisotyön
johtokunta on yhdistetty yhteisen kasvatustyön johtokunnaksi ja yhteisen
diakonian ja yhteisen sielunhoidon johtokunnat yhteisen palvelutyön johtokunnaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee edustajansa yhteisten työalojen
johtokuntiin.

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajiksi yhteisiin johtokuntiin valittiin seuraavat henkilöt yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä.
-

kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta: Hannu Tervonen
yhteisen kasvatustyön johtokunta: Taina Tammekann
yhteisen palvelutyön johtokunta: Tuula Pesonen

Koska Upi Heinonen on henkilöstöasian johtokunnan jäsen, ei henkilöstöasiain johtokuntaan nimetty yhteisen kirkkoneuvoston edustajaa erikseen.
8
KIRKKONEUVOSTON TOIMITUSKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 7 §:n mukaan toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei ohje- ja johtosäännössä
ole määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai
sihteeri taikka muu ohje- ja johtosäännössä määrätty henkilö.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat allekirjoittaneet puheenjohtaja ja sihteeri.
Kirkkoneuvoston pöytäkirjanotteen ovat oikeaksi todistaneet puheenjohtaja, sihteeri, hallintojohtaja tai henkilöstöpäällikkö.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto päättää kirkkoneuvoston ja muiden toimituskirjojen allekirjoittajat.

Päätettiin, että kirkkoneuvoston pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa sihteeri. Kirkkoneuvoston pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi
puheenjohtaja, sihteeri, hallintojohtaja tai henkilöstöpäällikkö.

9
SEURAKUNTAYHTYMÄN NIMENKIRJOITUSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Kirkkolain 7 luvun 7 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.Seurakuntayhtymässä nimenkirjoitusoikeus on perinteisesti ollut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla yhdessä hallintojohtajan tai henkilöstöpäällikön kanssa.
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Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto päättää nimenkirjoitusoikeudesta.

Päätettiin, että seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla Reijo Leinolla tai varapuheenjohtaja Pekka
Niirasella yhdessä hallintojohtaja Timo Korhosen tai henkilöstöpäällikkö
Arja Keräsen kanssa.

10
ASIAMIEHEN VALINTA
Yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt asiamiehen kaikkiin tuomioistuimissa ja viranomaisissa käsiteltäviin asioihin ja riitoihin, jotka koskevat
seurakuntayhtymää.
Asiamiehenä on toiminut hallintojohtaja Timo Korhonen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto valitsee asiamiehen.

Asiamieheksi valittiin hallintojohtaja Timo Korhonen.

11
ARVOPOSTIN VASTAANOTTAJIEN NIMEÄMINEN
Seurakuntayhtymälle osoitetun arvopostin ja kirjattujen kirjelähetysten
vastaanottamisessa on noudatettu menettelyä, jossa vastaanottokuittauksen on antanut hallintojohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai muu kirkkoneuvoston valtuuttama henkilö. Keskusrekisterille tulleen postin kuittaa keskusrekisterinjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
Arvopostin vastaanottajina ovat toimineet hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö ja hallintosihteeri. Keskusrekisterille tulevan postin on kuitannut vastaanotetuksi rekisterinjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto nimeää arvopostin vastaanottajat.

Arvopostin vastaanottajiksi nimettiin hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö ja
hallintosihteeri. Keskusrekisterille tulevan arvopostin kuittaa vastaanotetuksi rekisterinjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

12
RAHATILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN
Taloussäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista.
Rahatilien käyttäjinä ovat toimineet hallintojohtaja Timo Korhonen ja hänen estyneenä ollessa henkilöstöpäällikkö Arja Keränen sekä heidän molempien ollessa estyneinä maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen tai pää-
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kirjanpitäjä Seija Rissanen. Samalla on paikallaan kumota vanhat voimassa olevat käyttöoikeudet.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kirkkoneuvosto nimeää rahatilien käyttäjät ja
2. että voimassa olevat käyttöoikeudet kumotaan
Kirkkoneuvosto:

Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän omistamien rahatilien käyttäjiksi nimettiin hallintojohtaja Timo Korhonen ja hänen estyneenä ollessaan henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, sekä heidän molempien ollessa estyneinä
maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen tai hallintosihteeri Tuulikki Kuhlman ja että voimassa olevat käyttöoikeudet kumotaan.

13
MAKSUMÄÄRÄYSTEN ANTAJIEN NIMEÄMINEN
Seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan maksumääräyksen
antaa hallintojohtaja tai muu kirkkoneuvoston valtuuttama muu henkilö.
Maksumääräyksen antajina ovat toimineet hallintojohtaja Timo Korhonen
ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.
Seurakuntayhtymä on siirtynyt kirkon palvelukeskuksen KIPA:n asiakkaaksi kuluvan vuoden alusta. Maksumääräykset annetaan sähköisesti.
Tästä syystä on hyvä, että maksumääräysten antajia on nykyistä enemmän. Hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikön lisäksi maksumääräyksen antajina voisivat olla hallintosihteeri Tuulikki Kuhlman ja maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että kirkkoneuvosto nimeää maksumääräyksen antajat.
Kirkkoneuvosto:

Maksumääräysten antajiksi nimettiin hallintojohtaja Timo Korhonen ja
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen sekä heidän molempien estyneenä ollessaan maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen tai hallintosihteeri Tuulikki
Kuhlman.

14
TULOJEN VASTAANOTTAJIEN NIMEÄMINEN
Seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan maksun seurakuntayhtymälle kuittaa ja hyväksyy vastaanotetuksi hallintojohtaja tai kirkkoneuvoston valtuuttama muu henkilö.
Tulojen vastaanottajina ovat toimineet hallintojohtaja Timo Korhonen ja
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että kirkkoneuvosto nimeää tulojen vastaanottajat.
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Tulojen vastaanottajiksi nimettiin hallintojohtaja Timo Korhonen ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.

15
KIRKKONEUVOSTON KÄYTTÖVAROJEN KÄYTTÖOIKEUS
Vuosittain on talousarviossa varattu kirkkoherroille, hallintojohtajalle ja
keskusrekisterinjohtajalle käyttövarat. Käyttövarat on tarkoitus käyttää lähinnä vieraanvaraisuuden osoittamiseen seurakuntien ja seurakuntayhtymän vieraille. Edellä mainitut määrärahat ovat kuitenkin niin pienet (168
– 252 euroa), että niillä ei ole mahdollista hoitaa suurempien ryhmien
osalta esim. ruokatarjoilua. Seurakuntayhtymällä käy vuoden aikana kuitenkin vieraita, joiden osalta tarjoilu joudutaan hoitamaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on ollut
valtuudet käyttää yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroja 1 000 euroon
kerralla vieraanvaraisuuden osoittamiseen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto päättää kirkkoneuvoston käyttövarojen käyttöoikeudesta.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja hallintojohtajalle annettiin kirkkoneuvoston käyttövarojen käyttöoikeus 1 000 euroon saakka kerralla vieraanvaraisuuden osoittamiseksi.

16
JÄSENTEN VALITSEMINEN INGMANIN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
Toivalassa sijaitsee Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, jonka juuret juontavat aina 1850 vuosiluvulle. Tuolloin Kuopion silloinen kirkkoherra, teologian tohtori Matthias Ingman antoi testamentillisen säätämän ja
määräsi omaisuutensa hoidosta hänen jälkeensä.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä oppilaitosta, jossa annetaan
ammatillista koulutusta. Säätiön hallitus valvoo oppilaitoksen toimintaa, pitää huolta omistuksessaan olevista kiinteistöistä ja omaisuudesta säätämän edellyttämässä hengessä.
Tri Matthias Ingmanin säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen itseoikeutettuna puheenjohtajana toimii Kuopion Kallaveden seurakunnan
kirkkoherra. Lisäksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita hallitukseen ao. seurakuntien esityksestä kolme jäsentä Kallaveden seurakunnasta, yksi jäsen Riistaveden seurakunnasta
sekä yksi jäsen Vehmersalmen seurakunnasta. Koska Riistaveden ja
Vehmersalmen seurakunnat ovat liittyneet Järvi-Kuopion seurakuntaan
1.1.2011 lukien, esityksen kahdesta jäsenestä tekee jatkossa JärviKuopion seurakunta. Myös Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto nimeää säätiön hallitukseen yhden jäsenen.
Säätiön hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Edellisen kerran jäsenet
säätiön hallitukseen on valittu toimikaudeksi 2011 – 2014. Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemina edustajina ovat päättyneellä toimikaudella olleet
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Kallaveden seurakunnasta Pirkko Nousiainen, Antti Airas ja Hannu Rantanen, Järvi-Kuopion seurakunnasta Raili Rönkkö ja Kirsi Pehkonen.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
28.1.2015. Seurakuntaneuvosto on esittänyt, että Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Kallaveden seurakunnan edustajina toimikaudeksi 2015
– 2018 Pirkko Nousiainen, Hannu Rantanen ja Tiina Viljakainen.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 13.1.2015
ja päätti esittää, että Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Järvi-Kuopion
seurakunnan edustajina toimikaudeksi 2015 – 2018 Raili Rönkkö ja Kirsi
Pehkonen.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Tri Mathias Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Kallaveden
seurakunnasta Pirkko Nousiainen, Hannu Rantanen ja Tiina Viljakainen ja Järvi-Kuopion seurakunnasta Raili Rönkkö ja Kirsi Pehkonen.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17
VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN PASTORI MIKA PULKKISELLE KESKUSREKISTERINJOHTAJAN VIRKAAN
Rekisterinjohtajan virka on ollut vakinaisesti täyttämättä rekisterinjohtaja
Oiva Voutilaisen jäätyä sairauslomalle 17.5.2010. Mika Pulkkinen on hoitanut rekisterinjohtajan virkaa 1.6.2010 lukien ensin viransijaisena ja sitten virkaa toimittavana. Hänen virkasuhdettaan on jatkettu määräaikaisena yhteensä viisi kertaa. Viimeksi virkasuhdetta on jatkettu määräaikaisena 10.11.2014 1.1 – 30.4.2015 väliseksi ajaksi kuitenkin enintään siihen saakka, kun virka on vakinaisesti täytetty. Määräaikaisiin virkasuhteisiin on pyydetty tuomiokapitulilta viranhoitomääräykset. Viimeisin viranhoitomääräys on pyydetty 1.1 – 30.4.2015 väliseksi ajaksi.
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi 16.12.2014 pastori Mika Pulkkisen keskusrekisterinjohtajan virkaan. Valintapäätös on saanut lainvoiman.
Pastori Mika Pulkkiselle voidaan pyytää pysyvä viranhoitomääräys rekisterinjohtajan virkaan.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että pastori Mika Pulkkiselle pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräys keskusrekisterinjohtajan virkaan.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

18
MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi 16.12.2014 Männistön seurakunnan seurakuntapastorin Mika Pulkkisen Kuopion seurakuntayhtymän rekisterijohtajan virkaan. Valinta on saanut lainvoiman 23.1.2015. Tämän myötä
Männistön seurakunnan seurakuntapastorin virka tulee avoimeksi. Yhtei-
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sen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan luvan avoimeksi tulevien palvelussuhteitten täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Männistön seurakunnassa on tällä hetkellä neljä papinvirkaa. Seurakunnasta on lakkautettu puolikas papinvirka kesällä 2011. Seurakunnassa on
yksi pappi n. 2400 seurakuntalaista kohti ja toimitusten kuormittavuus yhtä pappia kohden on seurakuntayhtymän suurimpia.
Pastori Sanna Mertanen on hoitanut seurakuntapastorin viransijaisuutta
1.8.2012 alkaen ja tuomiokapituli on antanut hänelle virkamääräyksen
31.4.2015 asti.
Männistön seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa 21.1.2015. Seurakuntaneuvosto on pyytänyt yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää seurakuntapastorin virka.
Hallintojohtaja käsityksen mukaan viran täyttäminen on perusteltua Männistön seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Männistön seurakunnalle annetaan lupa täyttää seurakuntapastorin virka.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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OPPILAITOSPASTORI PANU POHJOLAISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Oppilaitospastori Panu Pohjolainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa hän anoo jatkoa
hänelle 23.1.2012 yhteisen kirkkoneuvoston myöntämään sivutoimilupaan toimia työnohjaajana 5 tuntia viikossa. Panu Pohjolainen on suorittanut kirkon työnohjaajakoulutuksen. Näin ollen hänellä on pätevyys toimia työnohjaajana. Seurakunnan työntekijöille annettava työnohjaus on
aina veloituksetonta. Pohjolaiselle myönnetty sivutoimilupa on määräaikainen ja se on päättynyt 31.12.2014.
Kirkkolain 6 luvun 30 §:n mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta,
palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää
määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi
tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa myöskään vaarantaa
luottamusta tasapuolissuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata
tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työantajaa.
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Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n mukaan viranhaltija ei saa pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien
suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa.
Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole
kiinteää työaikaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa ja ettei se muutenkaan saa haitata viran asianmukaista hoitamista. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Seurakuntayhtymässä vastaavia sivutoimilupia on myönnetty mm. kanttoreille musiikin opetustehtävissä toimimista varten. Hallintojohtajan käsityksen mukaan sivutoimiluvan myöntämiselle ei ole estettä. Sivutoimilupa
voitaisiin myöntää kuitenkin määräaikaisena vuoden 2016 loppuun.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1

että oppilaitospastori Panu Pohjolaiselle myönnetään sivutoimilupa
toimia työnohjaajana enintään 5 tuntia viikossa ja

2. että sivutoimilupa myönnetään määräaikaisena vuoden 2016 loppuun.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

20
KALLAVEDEN SEURAKUNNAN IV KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Pastori Reijo Mustosen tultua irtisanotuksi Kallaveden seurakunnan IV
kappalaisen virasta ja irtisanomisen saatua lainvoiman kappalaisen virka
on tullut avoimeksi.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n mukaan kirkkoherran ja kappalaisen viran tultua avoimeksi tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi.
Tuomiokapituli voi päättää enintään vuodeksi kerrallaan, että kirkkoherran tai kappalaisen virkaa ei julisteta haettavaksi.
Kallaveden seurakuntaneuvosto on käsitellyt viran täyttämistä
10.12.2014. Seurakuntaneuvosto on esittänyt tuomiokapitulille, ettei virkaa julistettaisi haettavaksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen virka lakkautettaisiin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen virka lakkautetaan
1.5.2015 lukien

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KALLAVEDEN SEURAKUNNAN OSA-AIKAISEN YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTROA
EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI KANTTORIN VIRAKSI
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on tehnyt 10.12.2014 aloitteen yhteiselle kirkkovaltuustolle Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen
viran lakkauttamisesta. Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on
vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassaan tuonut esille
mahdollisten virkojen lakkautusten yhteydessä säästettyjen määrärahojen käyttämistä lasten musiikkikasvatukseen ja kuorotoimintaan suunnatun kanttorin viran kokoaikaistamiseen.
Lasten kuorotoiminnan laajat mahdollisuudet lapsirikkaassa Kallaveden
seurakunnassa edellyttävät täyttä virkaa kyseiseen tehtävään. Lisäksi
Kallaveden seurakunnan vastuut ovat Maaningan ja Karttulan liitosten
jälkeen luoneet uusia velvoitteita jumalanpalvelusten ja kirkollistentoimitusten kautta kanttorityövoimalle Kallaveden seurakunnassa.
Kallaveden seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa 28.1.2015, Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kallaveden
seurakunnan osa-aikainen (52 %) ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka muutetaan kokoaikaiseksi kanttorin viraksi. Seurakuntaneuvoston tarkemmat perustelut viran muuttamiselle kokoaikaiseksi
ovat esityslistan liitteenä 3.
Mikäli Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen virka seurakuntaneuvoston esittämällä tavalla lakkautetaan, se säästää Kallaveden seurakunnan
toimintamäärärahoja vuositasolla 63 000 euroa. Osa-aikaisen kanttorin
viran muuttaminen lisää henkilöstökuluja vuositasolla 24 500 euroa. Saavutettava nettosäästö on vuositasolla 38 500 euroa.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan osa-aikaisen kanttorin viran muuttaminen kokoaikaiseksi on perusteltua seurakuntaneuvoston esittämien perusteiden mukaisesti.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kallaveden seurakunnan osa-aikainen (52 %) ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin vaativuusryhmän 601 kokonaispalkkausvirka muutetaan kokoaikaiseksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäväksi vaativuusryhmän 601 kokonaispalkkausviraksi
1.5.2015 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22
RIPPIKOULULEIRIEN JÄRJESTÄMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN ULKOPUOLELLA
VUOSINA 2016 – 2018
Seurakuntayhtymä on kiinteistöstrategiansa mukaisesti luopunut useista
kiinteistöistään. Myytyjen kiinteistöjen joukossa on ollut mm. Penkereen
leirikeskus. Myyntiin ovat menossa lisäksi Tiirinlahden leirikeskus Nilsiässä ja Niemenpappilan leirikeskus Kaavilla.
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Rippikouluryhmiä vuosittain on vähän yli 40. Kun Penkereestä on luovuttu
ja Tiirinlahdesta luovutaan, joudutaan erilaisten järjestelyjen jälkeenkin
ostamaan leirikeskusaikaa kuudesta kymmeneen leiriä seurakuntayhtymän ulkopuolelta.
Seurakuntayhtymän omien tilojen ulkopuolella järjestettävien rippikoululeirien paikoista vuosina 2016 - 2018 on järjestetty avoimen menettelyn mukainen tarjouskilpailu. Tarjouspyyntö on julkaistu julkisia hankintoja koskevassa ilmoituskanavassa HILMA:ssa 27.11.2014. Lisäksi tarjouspyyntö
on lähetetty useille Kuopion ympäristön alueella toimiville leiritoimintaa
järjestäville yhteisöille.
Tarjousta pyydettiin vuosina 2016 - 2018 järjestettävistä rippikoululeiristä.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin että osatarjoukset huomioidaan ja että seurakuntayhtymä pidättää oikeuden valita saaduista tarjouksista tilaajalle
sopivimmat osatarjoukset. Kaikki tarjousmenettelyyn liittyvät asiakirjat
ovat nähtävänä kokouksessa.
Tarjouksen valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous, jolloin tarjousta arvioidaan sekä hinnan että laadun osalta erikseen. Hinnan painoarvoksi ilmoitettiin 40 % ja laadullisten tekijöiden painoarvoksi 60 %. Laadullisiksi valintaperusteiksi ilmoitettiin leirin käytössä
olevat tilat, niiden kunto ja soveltuvuus (25%), palvelut (20%) sekä sijainti
ja etäisyys Kuopiosta (15%). Hinta pyydettiin ilmoittamaan arvonlisäveroineen sekä kokonaishintana seitsemän vuorokauden leiriltä 35 hengen kokoiselle ryhmälle sisältäen majoituksen, ruokailun, tilat sekä harrastetoiminnat että henkilöä kohden vuorokaudessa.
Tarjoukset pyydettiin 31.12.2014 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat seitsemän palveluntarjoajaa: Törmälän Loma- ja kurssikeskus Rautalammilla, Vanhamäki Suonenjoella, Metsäkartano Rautavaaralla, Aholansaari Nilsiässä, Ruusuhovi Rantasalmella,
Gasthaus Lastulahti Nilsiässä ja Viitakko Tuusniemellä. Lisäksi 19.1.2015
saapui Partaharjun toimintakeskuksen tarjous.
Tarjousten vertailulomake on liitteessä 4. Tilojen soveltuvuuden vertailussa kiinnitettiin huomiota opetustiloihin, majoitustiloihin, hartaustiloihin
ja yleiseen soveltuvuuteen. Majoitustilojen soveltuvuudessa rippikoululeirin käyttöön merkitystä on huonekoolla, valvonnalla ja yksityisyydellä. Yksityisyydellä tarkoitetaan, että ei ole muita ryhmiä samanaikaisesti. Valvonnallisesti helpoimmat ovat tilat, jossa majoitustilat sijaitsevat yhdessä
rakennuksessa samalla käytävällä. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin
mahdollisuuteen järjestää kaksoisleiri. Kaksoisleirimahdollisuus on Aholansaaressa ja Ruusuhovissa. Rippikoululeirialueella on tupakointi lain
mukaan kielletty eikä alkoholianniskelua sallita. Vanhamäessä, Metsäkartanossa ja Aholansaaressa, on muita ryhmiä samanaikaisesti. Anniskelua
on Metsäkartanolla ja Ruusuhovissa.
Palvelujen vertailussa kiinnitettiin huomiota henkilökunnan tavoitettavuuteen ja aktiviteettitarjontaan. Ruokailun osalta kiinnitettiin huomiota ruuanvalmistustapaan.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että sijainnin ja etäisyyden painoarvo on 15
% (15 pistettä). Etäisyyttä arvioitiin sekä Kuopion keskusta että Järvi-
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Kuopion seurakunnasta käsin. 60 kilometrin matkan päässä sijaitsevat
kohteet saivat 10 pistettä ja sitä kauempana olevat 8 tai 5 pistettä.
Rippikoululeirit on tarkoituksenmukaista jakaa kolmen palveluntarjoajan
kesken, koska alkukesä on suosituinta rippikoululeirin pitoaikaa. Tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat paikat ovat Aholansaari, Törmälä ja Viitakko. Aholansaareen on mahdollista sijoittaa kaksi kaksoisleiriä ja Törmälään ja Viitakkoon molempiin kolme leiriä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että vuosina 2016 - 2018 seurakuntayhtymän ulkopuolella järjestettävät rippikoululeirit järjestetään leiri- ja lomakeskus Aholansaaressa
Nilsiässä, Törmälän Loma- ja kurssikeskuksessa Rautalammilla ja Viitakossa Tuusniemellä ja
2. että em. tahojen kanssa tehdään sopimukset rippikoululeirien järjestämisestä vuosina 2016 – 2018.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

23
NILSIÄN PIKKU PAPPILAN MYYMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 10.12.2013 seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivityksen vuodelle 2014. Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla
toteutettavista investoinneista.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin:
Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo, Kaavin pappila,
Niemenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Nilsiän Pikku Pappila, Nilsiän Iso Pappila, Nilsiän kanttorila ja Tiirinlahden leirikeskus (Nilsiä).

Pikku Pappilasta on laadittu arviokirja Kiinteistömaailma / Kuopion Kodit
Oy LKV:n kautta. Arviointiasiantuntija Jouko Leinonen on laatinut arviokirjan.
Pinta-ala on 3070 m:n erottamaton määräala Kuopion kaupungin Nilsiän
kaupunginosassa olevasta Kappeli-nimisestä tilasta kiinteistötunnus 297499-1-22 ja noin 230 m2:n suuruinen erottamaton määräala Pappilanimisestä tilasta kiinteistötunnus 297-499-20-37 ja Kappeli-nimisen tilan
määräalalla olevat rakennukset. Kiinteistössä on ollut asunto- ja päiväkotitoimintaa. Rakennuksessa ei ole toimintaa tällä hetkellä.
Asemakaavan mukaista tonttia koskeva kaavamerkintä on YK= kirkkojen
ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Asemakaavan mukaisen tontin tehokkuusluku on e=0,4, tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 1320,0 ke-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on 2. Kiinteistö kuuluu
kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään sekä kaukolämmön piiriin.
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Päärakennus on rakennettu vuonna 1840. Rakennukseen ei ole tehty
merkittäviä perusparannuksia. Rakennuksen kerrosala on rakennusvalvonnan mukaan 248,0 m2. Rakennuksessa on kaksi erillistä osaa, joista
toisessa on asunto ja toinen osa on toiminut päiväkotikäytössä.
Lisäksi pihapiirissä on 166 m2 varastorakennus, joka ei ole Kuopion rakennusvalvonnan tiedoissa. Rakennus on hirsi-/lautarakenteinen ja sen
kunto on heikko.
Arviokirjan mukaan eri arviointi menetelmät tuottavat toisistaan poikkeavat markkina-arvot tontille ja sille oleville rakennuksille:
- Kustannusarviomenetelmällä n. 62 000,00 €
- Kauppa-arvomenetelmällä n. 50 000,00 – 80 000,00 €
Pikku-Pappila on ollut myytävänä Pohjos-Savon OP-Kiinteistökeskus
Oy:ssä. Kohteen markkinointi alkoi 23.10.2014. Kohdetta on markkinoitu
opkk.fi:ssä, etuovi.com:ssa, jokakoti.fi:ssä ja oikotie.fi:ssä. Lisäksi kohteen esitekortti on ollut Nilsiän OPKK:n toimiston ikkunassa. Kohdetta on
markkinoitu yhtiön käyttämässä Savon-Sanomien Koti ja asuminen liitteessä 15.11.2014 ja 06.12.2014. Kohdetta on markkinoitu 79 000,00 €
hintapyynnöllä. Kohteesta on järjestetty yksityisesittelyt 28.10.2014 (1 talous), 30.10.2014 (1 talous), 30.10.2014 (1 talous) sekä 07.12.2014 (1 talous). Lisäksi kohteessa on järjestetty yleisesittelyt 30.10.2014 (4 taloutta), 02.11.2014 (4 taloutta), 16.11.2014 (2 taloutta), 07.12.2014 (1 talous)
ja 08.12.2014 (0 taloutta). Kohteesta on saatu yksi tarjous, joka oli
59 000,00. Tarjous katsottiin hinnaltaan liian alhaiseksi hintapyyntöön
nähden.
Pirkko Pitkänen ja Kalevi Pitkänen ovat tehneet pappilasta kirjallisen
65 000,00 euron tarjouksen. Hinta-arvion mukaan Pikku Pappilan markkina-arvon alimmaksi tasoksi on määritelty n. 50 000 euroa. Saatu tarjous
on kauppa-arvo menetelmällä tehdyn laskelman keskiarvo 65 000,00 €.
Arviokirja ovat nähtävillä kokouksessa. Tarjous ja kartta, josta ilmenee
kiinteistön sijainti, on esityslistan liitteenä 5.
Ostajat ovat valmiita ostamaan kohteen siinä kunnossa kuin se on tarjous
hetkellä. Ostajista Pirkko Pitkänen toimii kiinteistövälittäjänä OPKK:ssa.
OP-Kiinteistökeskuksen hallituksessa on vahvistettu ohja omista kaupoista. kaikki omasta varastosta tehtävät kaupat työtekijätasolla vaativat yhtiön toimitusjohtajan luvan. Ko. kauppaan on saatu lupa.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.12.2014. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle kiinteistön myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Pirkko Pitkäselle ja Kalevi Pitkäselle myydään Kuopion seurakuntayhtymän omistama n. 3 070 m2:n suuruinen määräala 297-499-122 ja noin 230 m2 suuruinen määräala 297-499-20-37 ja sillä sijaitsevat rakennukset,
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2. että määräalojen ja rakennuksien kauppahinta on 65 000,00 €,
3. että ostajat vastaavat määräalan lohkomisesta ja kaavamuutoksen
kustannuksista,
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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NILSIÄN TIETOLAN TILAN 297-499-51-0
PELTOJEN VUOKRAAMINEN VILJELYKÄYTTÖÖN
Maatalousyhtymällä Korhonen Tuomo, Tapio, Merja on ollut Nilsiän seurakunnan kanssa tehty maa-alueen vuokrasopimus, joka on siirtynyt Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymälle seurakuntaliitoksen myötä vuonna 2013. Sopimus koskee Tietolan tilan peltojen vuokraamista viljelykäyttöön viideksi vuodeksi. Entinen vuokrasopimus päättyi 31.12.2014. Maatalousyhtymä Korhonen Tuomo, Tapio ja Merja on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa peltojen
vuokrausta entisillä ehdoilla viideksi vuodeksi.
Pellot sijaitsevat Nilsiässä Tietolan tilalla 297-499-51-0 ja ovat pinta-alaltaan
(lohkot 0,64 ha ja 0,34 ha) yhteensä 0,98 ha. Esityslistan liitteenä 6 on
anomus ja kartta. Vuokra on ollut 200 euroa/vuosi mikä on käyvän vuokran
tasoa, joten vuokra voitaneen pitää ennallaan.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.12.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä
esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee vuokrasopimuksen Maatalousyhtymä Korhonen Tuomo, Tapio ja Merja kanssa Tietolan tilan 0,98 ha:n pelloista,
2.että vuokrana peritään 200 euroa/vuosi
3.että vuokra-aika on 1.1.2015 – 31.12.2019
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

25
MÄÄRÄALAN MYYNTI MURRONNIEMI
686-402-4-62 TILASTA
Määräala sijaitsee Rautalammin kunnan Vahvalahdessa, osoitteessa
Murronniementie 181, 77770 Rautalampi
Määräalan ostotarjouksen ovat tehneet viereisen määräalan 686 - 402-466 omistajat Olli Soininen, Pirjo Haapasalo, Otto, Teemu ja Tuulia Soininen. Tarjous on 2000 euroa n. 0,2 ha määräalasta.
Tarjous karttaliitteineen on esityslistan liitteenä 7.
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Alueelle ei ole rakennusoikeutta ja ranta-alue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan.
Seurakuntayhtymälle ei ole oleellista merkitystä eikä käyttöä kyseiselle
määräalalle, joten ostotarjous 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 19.12.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
. että Olli Soiniselle, Pirjo Haapasalolle, Otto, Teemu ja Tuulia Soinisille
myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Murronniemi
nimisestä tilasta 686-402-4-62 n. 0,2 ha:n suuruinen määräala liitteenä
olevan ostotarjouksen ja kartan mukaisesti seuraavin ehdoin:
1. että määräalan hinta on 2 000 euroa,
2.että ostajat vastaavat lohkomiskustannuksista,
3.että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

26
KARTTULAN KIRKKOKUORON AVUSTUSAVUSTUS
Karttulan kirkkokuoro on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 8 olevan kirjelmän, jossa se anoo 2 000 euron avustusta
Kuoron Unkariin Györin ystävyysseurakuntaan suuntautuvan matkan kustannuksiin. Matka on tarkoitus toteuttaa huhtikuun 2015 puolivälissä.
Matkan tarkempi ajankohta on 15. – 20.4.2015. Matkan kustannukset
ovat 850 euroa/osanottaja. Tästä summasta anottu avustus kattaisi 100
euroa/osanottaja.
Kallaveden seurakuntaneuvosto on 28.1.2015 pitämässään kokouksessa
myöntänyt Karttulan alueen kirkkokuorolle 500 euron suuruisen matkaavustuksen seurakuntaneuvostonsa käyttövaroista.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan on hyvä, että ystävyysseurakunnissa
vieraillaan. Seurakuntayhtymällä ei kuitenkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia avustaa kaikkia seurakuntien kuoroja. Parempi vaihtoehto olisi,
että kukin paikallisseurakunta tekisi päätökset omien kuorojensa avustamisesta.
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Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että Karttulan kirkkokuoron avustusanomus hylätään.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi, että jäsen Leena Kumpusalo poistui tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

27
KIRKKOHERRA MATTI PENTIKÄISEN MATKA-AVUSTUSANOMUS
Kirkkoherra Matti Pentikäinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle
esityslistan liitteenä 9 olevan kirjelmän, jossa hän anoo oikeutta osallistua työajallaan Karttulan kirkkokuoron matkalle Unkariin 15. – 20.4.2015..
Lisäksi hän anoo, että seurakuntayhtymä maksaisi hänen matkakustannuksensa 850 euroa.
Matkaan sisältyy vierailu Kuopion ystävyysseurakuntaan Györiin ja osallistuminen seurakunnassa järjestettävään jumalanpalvelukseen.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan johtavien
viranhaltijoiden ulkomaan matkoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto,
elleivät ne liity seurakuntien vakiintuneeseen toimintaan.
Vastaavissa tapauksissa viranhaltija on yleensä oikeutettu osallistumaan
matkalle työajallaan. Muita kuluja on katettu avustuksella harkinnan mukaan. Matti Pentikäisellä ei ole tiettävästi virkatehtäviä matkaan liittyen.
Matkakustannusten maksaminen kokonaan ei ole perusteltua. Sen sijaan
Pentikäiselle voitaisiin myöntää 350 euron matka-avustus. Lisäksi Matti
Pentikäinen on perusteltua velvoittaa toimittamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle raportti matkastaan.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kirkkoherra Matti Pentikäinen oikeutetaan osallistumaan työajallaan Karttulan kirkkokuoron Unkarin matkalle 15. – 20.4.2015,
2. että hänelle myönnetään 350 euron matka-avustus yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja
3. että Matti Pentikäisen on toimitettava raportti matkastaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto:

Käydyn keskustelun aikana hallintojohtaja teki muutoksen ehdotukseensa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kirkkoherra Matti Pentikäinen oikeutetaan osallistumaan työajallaan Karttulan kirkkokuoron Unkarin matkalle 15. – 20.4.2015 ja
2. että Matti Pentikäisen on toimitettava raportti matkastaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2015
1/2015

18

Hallintojohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi, että kirkkoherra Matti Pentikäinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
28
VUOSITILASTO 2014
Keskusrekisterin Vuositilastoon 2014 (Liite 10) on koottu keskeisiä tunnuslukuja Kuopion ev.lut seurakuntien jäsenmääristä ja niissä viime vuoden aikana tapahtuneista muutoksista, ikärakenteesta, kirkkoon liittymisistä ja kirkosta eroamisista sekä rippikoulun käyneiden, solmittujen avioliittojen ja avioerojen lukumääristä. Edellisen vuoden vastaavat luvut on
esitetty suluissa.
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2014 oli 89 127 (90 262). Jäsenmäärä väheni näin vuoden aikana 1 135 jäsenellä. Jäsenmäärä kasvoi ainoastaan Alavan seurakunnassa, kaikissa muissa se laski. Alavan
jäsenmäärän kasvu selittyy ennen kaikkea uusille asuinalueille muuttaneiden suurella määrällä.
Kirkosta erosi vuoden 2014 aikana 2 108 (1 527) henkilöä, 2,3 % seurakuntien jäsenmäärästä. Tämä on jäsenmääräänkin suhteutettuna enemmän kuin koskaan aiemmin. Eronneita oli edelleen selvästi eniten nuorten
aikuisten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 849 (671) henkilöä eli 39,3 %
(43,9 %) kaikista eronneista. Edellisvuosiin verrattuna vanhempien ikäryhmien suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli kuitenkin kasvanut. 50vuotiaita ja sitä vanhempia oli kirkosta eronneissa nyt 22,6 % (17,9 %).
Kirkkoon liittyi vuoden 2014 aikana 338 (313) uutta jäsentä, 0,4 % seurakuntien jäsenmäärästä. Liittyneitäkin oli näin enemmän kuin koskaan
aiemmin. Myös liittyneitä oli eniten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 103
(96) henkilöä eli 30,5 % (30,7 %) kaikista liittyneistä.
Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 907 (964) henkilöä. Kuolleita oli 942
(976). Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui näin toista vuotta
peräkkäin, nyt 35 jäsenellä (12). Tämä kehitys on ollut odotettavissa jo
pidemmän aikaa, mutta ikärakenteeltaan vanhusvoittoisempien alueiden
liittyminen seurakuntayhtymään on nopeuttanut sitä. Todennäköistä on,
että luonnollinen jäsenmäärän väheneminen voimistuu tulevina vuosina.
Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2014 aikana 712 (747) jäsentä.
Muuttovoitto perustuu Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.
Rippikoulun suoritti n. 93 % 15-vuotiaiden ikäluokasta. Rippikoulun käyneiden osuus oli näin hieman edellisvuotta (95 %) pienempi.
Kirkollisia vihkimisiä oli tilastovuonna 280 (279) ja siviilivihkimisiä 182
(176). Kirkollisten vihkimisten osuus oli näin 60,6 % (61,3 %). Kirkollisten
vihkimisten osuudessa on seurakunnittain varsin suurta vaihtelua. Suurin
kirkollisten vihkimisten osuus oli Alavan seurakunnassa, 69,9 %, ja pienin
Järvi-Kuopion seurakunnassa, 53,0 %. Selkeä pidemmän aikavälin suuntaus on ollut kirkollisten vihkimisten osuuden pieneneminen. Avioeroon
päättyi viime vuoden aikana 230 (207) avioliittoa.
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Vuoden 2014 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului ennakkoarvion mukaan 75,2 % (76,9 %) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän alueella asuvista.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että Vuositilasto 2014 merkitään tiedoksi

Vuositilasto 2014 merkittiin tiedoksi.

29
SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN IT-ALUEKESKUKSEN JOHTOKUNTAAN
TOIMIKAUDEKSI 2015 - 2018
Itä-Suomen IT - aluekeskus aloitti virallisesti toimintansa 1.2.2010. ItäSuomen IT – aluekeskus on yksi kolmestatoista IT – aluekeskuksesta valtakunnassa. Aluekeskusten perustaminen liittyi kirkon uuden jäsentietojärjestelmän – kirjurin – käyttöön ottoon ja erityisesti seurakuntien tietoturvan parantamiseen. Käytännössä IT-aluekeskus hoitaa alueensa IT-:
liittyvät tehtävät Aluekeskus tarjoaa tällä hetkellä palveluja 42 seurakuntataloudelle, joissa on yhteensä 53 seurakuntaa.. Sen toiminta-alueena
ovat kaikki Kuopion hiippakunnan seurakunnat ja kaksi seurakuntaa Mikkelin hiippakunnasta. Aluekeskuksen isäntäseurakuntana toimii Kuopion
seurakuntayhtymä ja aluekeskuksen 9 työntekijää ovat Kuopion seurakuntayhtymän työntekijöitä.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 26.1.2010 IT – alueen yhteistyösopimuksen ja IT – yhteistyöalueen johtosäännön. Yhteistyösopimuksessa on
sovittu isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien kesken tehtävästä
yhteistyöstä, työnjaosta, henkilöstöstä ja kustannusten jaosta seurakuntien kesken. IT – alueen johtosääntöön sisältyy tarkemmat määräykset IT
– alueen hallinnosta, henkilöstöstä ja heidän tehtävistään. Johtosäännön
mukaan aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, jossa on
yksitoista jäsentä. Johtosäännön mukaan Kuopion seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja, Joensuun seurakuntayhtymä yhden jäsenen ja kaikki aluekeskuksen alueella
toimivat rovastikunnat, joita on seitsemän, yhden jäsenen. Yhteensä jäseniä on yksitoista. Johtokunnan jäsenille tulee lisäksi nimetä henkilökohtaiset varajäsenet.
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi nimetä seurakuntayhtymän edustajat IT –
aluekeskuksen johtokuntaan. Varsinaisiksi jäseniksi voitaisiin nimetä hallintojohtaja Timo Korhonen ja rekisterinjohtaja Pulkkinen ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Reijo Leino. Johtokunnan puheenjohtajaksi voitaisiin nimetä hallintojohtaja Timo Korhonen.
puheenjohtaja ehdottaa,
1. että Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän edustajiksi Itä – Suomen IT
– aluekeskuksen johtokuntaan toimikaudeksi 2015 – 2018 valitaan
hallintojohtaja Timo Korhonen (henkilökohtainen varajäsen henkilöstöpäällikkö Arja Keränen) ja rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen (henkilökohtainen varajäsen kirkkoherra Reijo Leino) ja
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2. että johtokunnan puheenjohtajaksi nimetään Timo Korhonen.
Kirkkoneuvosto:

Puheenjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

30
KERTOMUS ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2014
Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle
11.3.1993 päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan
rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänin alueella asuvien, 75 vuotta
täyttäneiden vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin
avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.5.1994 ottaa testamentin vastaan ja
sitoutua täyttämään sen ehdot. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti
27.9.1995 rahastolle säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston
hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 18.2.2013 rahastolle hoitokunnan vuosiksi 2013 - 2014. Hoitokunnan puheenjohtajaksi nimettiin rekisteripäällikkö Taisto Toppinen ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo Huttunen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen.
Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan toimintaa valvoo yhteinen
kirkkoneuvosto, jolle hoitokunnan tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan. Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan jäsenille maksetaan rahaston varoista palkkio, jonka hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto.
Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti 6.6.1995 testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle.
Elli Kankkusen testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2014 on esityslistan liitteenä 11. Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa 63 863,67 euron ylijäämää. Tästä tulee testamentin määräysten mukaan jakaa avustuksina 51 090,94 euroa. Loppuosa ylijäämästä –
12 772,73 euroa – tulee rahastoida testamenttirahaston pääoman lisäykseksi.
Hoitokunta käsitteli 2.2.2015 testamenttirahaston tilinpäätöstä vuodelta
2014 ja hyväksyi sen. Hoitokunta päätti jakaa avustuksina vuoden 2014
tuotosta 4/5 eli 51 090,94 euroa. Avustusten jakoperusteita kuntien kesken perustuvat KELA:lta tammikuussa 2013 saatuun tietoon.
Hoitokunta on päättänyt esittää, että kullekin jäsenelle palkkioksi maksetaan 1.200 euroa vuodelta 2014.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
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1. että Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja
2. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hoitokunnan jäsenille maksettavan palkkion vuodelta 2014, joka on 1.200 e/jäsen.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi että, hallintojohtaja Timo Korhonen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

31
ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON HOITOKUNNAN ASETTAMINEN
VUOSIKSI 2015 - 2016
Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle
11.3.1993 päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan
rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänissä asuvien, 75 vuotta täyttäneiden vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti rahastolle säännöt 27.9.1994. Rahaston
sääntöjen mukaan sen hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen
kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää
myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Rahaston sääntöjen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee hoitokunnan, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kirkkoneuvosto nimeää
yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Vuosina 2013 - 2014 hoitokunnan puheenjohtajana on toiminut rekisteripäällikkö Taisto Toppinen ja muina jäseninä varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Taisto Toppinen ja Seppo Huttunen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hoitokunnan jäseniksi myös alkavalla toimikaudella.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että asetetaan Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunta vuosiksi
2015 - 2016 ja
2. että hoitokunnan puheenjohtajaksi nimetään rekisteripäällikkö Taisto
Toppinen ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi, että hallintojohtaja Timo Korhonen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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32
HALLINTOJOHTAJ A TIMO KORHOSEN VUOSILOMA-ANOMUS
Hallintojohtaja Timo Korhonen anoo oikeutta pitää vuosilomaansa seuraavasti:
Loma-oikeus
38 pv
Kirkkoneuvosto:

Pidetty
14 pv

Jäljellä

Ehdotus

Jää jäljelle

24 pv

19.2 – 1.3.2015 7 pv

Hallintojohtajalle myönnettiin vuosiloma anomuksensa mukaan.

33
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

34
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

35
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite §:ään 35.

36
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.31.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Tuulikki Kuhlman
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 9.2.2015.

Upi Heinonen

Heikki Juutinen

17 pv

