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Aika

Maanantai 25.5.2015 klo 16.30 – 17.10

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell
Kari Rytkönen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Niirasen varajäsen

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

läsnä, saapui klo16.43,
§ 124 käsittelyn aikana

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

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 125.

Matti Jantunen

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.
Esityslista on postitettu hallintovirastosta 20.5.2015.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

122
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Leena Kumpusalo.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 27.5 – 10.6.2015 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

123
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

124
TILINTARKASTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2015 – 2018
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista
varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHTtilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTMtilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-,
HTM- tai JHTT-yhteisö.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen
suorittamiseen. Jos edellytykset siihen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Kirkkojärjestykseen ollaan tekemässä muutosta, jonka jälkeen vain JHTTtilintarkastaja tai JHTT-yhteisö voisivat jatkossa toimia seurakuntien vastuunalaisena tilintarkastajana. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään kiinnittänyt tähän tiedossa olevaan muutokseen huomiota.
Tilintarkastajien valitsemiseksi järjestettiin tarjouskilpailu. Hankinta ja tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa
22.4.2015. Tarjousten jättöaika päättyi 8.5.2015.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että valinta tehdään kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteella, johon vaikuttavat seuraavat tekijät seuraavilla
osuuksilla:
Laatu 55 %, joka koostuu seuraavista osatekijöistä
- Vastuullisen ja avustavien tilintarkastajien seurakunnan toiminnan,
hallinnon ja talouden tuntemus, kokemus ja koulutus
30 %
- Käytännön toteutus
10 %
- Laadunvalvontajärjestelmä
10 %
- Vastuullisen tilintarkastajan osuus
5%
Hinta 45 %, joka koostuu seuraavista tekijöistä
- Vastuullisen tarkastajan päiväveloitus (7,5 tunnin työpanos)
- Avustavan tarkastajan päiväveloitus (7,5 tunnin työpanos)

5%
5%
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- Erityisalojen tarkastajan päiväveloitus (7,5 tunnin työpanos)
- Kokonaishinta sopimuskaudelle (v. 2015-2018)
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5%
30 %

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kolmelta tilintarkastusyhteisöltä:
Talvea Oy
KPMG Oy Ab
BDO Audiator Oy
Tarjoukset avattiin 11.5.2015 työryhmässä, johon kuuluivat hallintojohtaja
Timo Korhonen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, hallintosihteeri Aarne
Blom ja pääkirjanpitäjä Seija Rissanen. Tarjouksia verrattaessa todettiin,
että kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että kaikki tarjoajat
täyttävät tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot, joten kaikki tarjoukset otettiin tarjousvertailuun mukaan.
Tarjousvertailu tehtiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden
mukaisesti. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 1.
Sopimuskauden kokonaishintaa laskettaessa edullisimman hintatarjouksen on antanut Talvea Oy. Hinnan osuus kokonaisvertailusta on 45 %.
Laadullisista vertailuperusteista parhaimmat pisteet sai KPMG. KPMG
yhteisöjen tarkastajilla on monipuolisin ja paras seurakunnan toiminnan,
hallinnon ja talouden tuntemus ja kokemus seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastuksesta. Muita laadullisia perusteita verrattaessa kaikki
tarjoajat olivat tasaveroisia. Laadullisten vertailuperusteiden painoarvo on
55 %.
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on KPMG Oy:n tarjous.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2015 – 2018 valitaan tarjouskilpailun perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
vastuullisena tilintarkastajana JHTT, HTM Esko Säilä.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

125
SÄHKÖENERGIAN HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN VUOSIKSI 2017 - 2019
Seurakuntayhtymällä on voimassa olevan sopimus Nordic Green Energyn kanssa. sähköenergian hankinnasta. Sopimus on voimassa
31.12.2016 asti. Nordic Green Energyn kanssa tehdyssä sopimuksessa
marginaali on 2,20€/MWh.
Kuopion seurakuntayhtymän toimeksiannosta Yrittäjien Sähkönhankinta
Oy on kilpailuttanut sähköenergian hankinnan vuosiksi 2017 – 2019.
Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti EU-kynnysrajan ylittävänä hankintana. Tarjoukset marginaalista pyydettiin erikseen 24 ja 36 kuukauden sopimuskausille 1.1.2017 alkaen. Sähkön hintakiinnitykset tehdään riskiä hajauttaen 1 – 4 erässä/vuosi.
Yhteenveto saaduista tarjouksista on esityslistan liitteenä 2.
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Edullisimman tarjouksen teki Vaasan Sähkö Oy. Sen tarjoama marginaali
on 2,35 €/MWh ja se koskee molempia sopimuskausia. Näin ollen on tarkoituksenmukaista tehdä sopimus 36 kuukaudeksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että sähköenergian hankintasopimus vuosiksi 2017 – 2019 tehdään
Vaasan Sähkö Oy:n kanssa.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2015
Vuoden 2015 talousarviossa on varattu partiolippukuntien avustamiseen
13 400 euroa. Seurakuntayhtymä avustaa partiolippukuntia, joiden taustayhteisönä on jokin seurakuntayhtymän seurakunnista. Tällaisia lippukuntia on yhteensä 13, joista 11 on hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2015.
Toiminta-avustus on jaettu niin, että kaikille lippukunnille maksetaan 500
euron perusosa ja loput avustusmäärärahasta jaetaan lippukunnille niiden
maksavien jäsenten määrien suhteessa. Lippukuntien jäsenmäärät on
saatu Järvi-Suomen Partiolaisten piiritoimistosta ja Suomen Partiolaisten
toimistosta.
Avustusten myöntämisperusteena on ajoissa toimitettu toimintakertomus
ja -suunnitelma, talousarvio sekä hyväksytty tilinpäätös. Taustayhteisösopimuksen mukaisesti vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava 15.4.
mennessä. Hakemusten jättöaikaa jatkettiin tänä vuonna 30.4. saakka,
koska useiden lippukuntien hakemukset puuttuivat määräajan umpeuduttua.
Lippukunta

Jäsenmäärä

Juankosken
Korpikulkurit ry
Kallan Tytöt ry
Karttulan
Kannonkiertäjät ry
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

Avustus

Taustayhteisö

41
99

1 009
1 730

Järvi-Kuopion seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta

42
34

1 022
922

Kallaveden seurakunta
Järvi-Kuopion seurakunta

37

960

Kallaveden seurakunta

34

922

Kallaveden seurakunta

76

1 444

Kallaveden seurakunta

150

2 363

Puijon seurakunta

38
21

972
761

Järvi-Kuopion seurakunta
Alavan seurakunta

64

1 295

Järvi-Kuopion seurakunta

636

13 400 euroa
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Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että partiolippukuntien toiminta-avustukset jaetaan edellä olevan laskelman mukaan.

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

127
KUOPION SEURAKUNTIEN JÄSENTILASTO 1.1 - 30.4.2015
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 30.4.2015 oli 91 818. Jäsenmäärä on
vähentynyt vuoden alusta 325 henkilöllä. Edellisenä vuonna jäsenmäärä
väheni samana ajanjaksona 172 henkilöllä. Seuraavassa on esitetty keskeiset jäsenkehitykseen vaikuttaneet tilastoluvut ajalla 1.1 - 30.4.2015.
Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty suluissa.
kastettuja
kuolleita
erotus
kirkkoon liittyneitä
kirkosta eronneita
erotus
muuttaneita (+)
muuttaneita (-)
erotus

275
411
-136

(297)
(327)
(-30)

146
221
-75

(115)
(288)
(-173)

2 768
2 856
-88

(2 658)
(2 622)
(+36)

Tarkemmat, seurakunnittaiset tilastotiedot ovat liitteenä 3.
Jäsentilastoja edellisvuoteen verrattaessa on syytä huomioida, että kuluvan vuoden tilastoissa on mukana myös Maaninka, jonka jäsenmäärä
viime vuoden lopussa oli 3 016.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kuopion seurakuntien jäsentilasto 1.1 - 30.4.2015 merkitään tiedoksi.

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

128
KERTOMUS ELSA VARTIAISEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN
KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2013
Järvi-Kuopion seurakunnalla on Elsa Vartiaisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Elsa Vartiaisen Kaavin seurakunnalle 11.12.2001 päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta.
Rahaston tehtävänä on testamentin mukaan hoitaa testamentin tekijän
sekä suvun hautojen hoito viidenkymmenen vuoden ajan. Loppuosa varoista voidaan käyttää Kaavin alueseurakunnan alueella yksinäisten ihmisten sekä vanhusväestön hyvinvointia tukevalla tavalla ja ensisijaisesti
virkistystoimintaan.
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Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja varojen käytöstä.
Kertomus Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2014 on esityslistan liitteessä 4.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 25.2.2015. Seurakuntaneuvoston päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

129
KERTOMUS ANNA NISKASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2014
Järvi-Kuopion seurakunnalla on Anna Niskasen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Anna Niskasen Säyneisen seurakunnalle 21.9.2004
päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Testamentin tavoitteena on ollut varmistaa Anna ja Veikko Niskasen hautojen
ainaishoito. Jos varoja jää, voidaan rahaston varoilla tukea Säyneisen
alueseurakunnan toimintaa seurakunnan parhaaksi katsomalla tavalla.
Kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2014 on esityslistan liitteenä 5.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 25.2.2015. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

130
KERTOMUS ALINA JA HANNES PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA
VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2014
Järvi-Kuopion seurakunnalla on Alina ja Hannes Partasen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Alina ja Hannes Partasen Säyneisen seurakunnalle 26.11.1962 päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta
ja sen tuotosta. Rahaston tarkoituksena on pitää rahaston korkotuotolla
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kunnossa Säyneisen hautausmaalla osastolla 1 olevat hautapaikat 596 –
599 ja osastolla 3 olevat hautapaikat 23 – 24 ja 34 – 35. Loppuosa vuosittaisista korkotuotoista voidaan käyttää diakoniatyön johtokunnan parhaaksi katsomalla tavalla Säyneisen alueseurakunnan alueella avuntarpeessa olevien auttamiseen.
Kertomus Alina ja Hannes Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja
varojen käytöstä vuodelta 2014 on esityslistan liitteenä 6.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 25.2.2015. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Alina ja Hannes Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KERTOMUS PEKKA PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN
KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2014
Järvi-Kuopion seurakunnalla on Pekka Partasen rahasto. Rahasto muodostuu Pekka Partasen Riistaveden seurakunnalle 15.1.2004 päivätyllä
testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston tarkoituksena on avustaa nälkää näkeviä lähimmäisiä. Lähimmäisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, joka on joutunut pysyvään tai tilapäiseen avuntarpeeseen oman tai perheensä jokapäiväisen toimeentulon
suhteen.
Kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen
käytöstä vuodelta 2014 on esityslistan liitteenä 7.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 25.2.2015. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KERTOMUS AUNE HIRVISEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2014
Järvi-Kuopion seurakunnalla on Aune Hirvisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Aune Hirvisen Kaavin seurakunnalle 22.5.1989 päivätyllä
testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston varoja voidaan käyttää avustusten myöntämiseen Kaavin alueseurakunnan
alueella diakoniatyöhön.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja varojen käytöstä.
Selvitys testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta
2014 on esityslistan liitteessä 8.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 25.2.2015. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että selvitys Aune Hirvisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen
käytöstä vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ MINNA SIIKANIVAN MATKARAPORTTI
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 10.11.2014 viestintäpäällikkö Minna
Siikanivan matka-avustusanomusta. Kirkkoneuvosto oikeutti Minna Siikanivan osallistumaan työajallaan Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun järjestämälle koulutusmatkalle Lähi-Itään 14 – 20.4.2015. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että matkakustannukset maksetaan seurakuntayhtymän varoista ja että Minna Siikanivan tulee toimittaa raportti
matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Minna Siikanivan matkaraportti on esityslistan liitteenä 9.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että matkaraportti merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

134
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:
135
ILMOITUSASIAT

11.6 – 12.6.2015 Vantaan seurakuntayhtymän luottamushenkilöt
vierailevat Kuopiossa.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto:

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

6/2015
6/2015

9

Ilmoitusasioita ei ollut.

136
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite
§:ään 136. Liite no 10.

137
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.10.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 25.05.2015.

Upi Heinonen

Leena Kumpusalo

