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Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Kari Rytkönen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
läsnä
varapuheenjohtaja
poissa
jäsen
läsnä, poistui klo
17.50, § 201 käsittelyn aikana
Wetzellin varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Niskasen varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Niirasen varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä, poistui klo
18.20, § 204 käsittelyn jälkeen
jäsen
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
poissa
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä, saapui klo
16.59, § 190 käsittelyn
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
Läsnä, saapui
klo 16.47, § 179 käsittelyn aikana
kirkkoherra
läsnä
tuomiorovasti
läsnä, poistui klo
17.35, § 201 käsittelyn aikana
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

--

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 424.

Matti Jantunen
Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari

läsnä
läsnä
läsnä

1

KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

11/2016
11/2016

2

175
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 5.10.2016.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

176
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Wetzell ja Upi Heinonen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Hyvärinen ja Heikki Juutinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 12.10 – 28.10.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

177
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

178
KUOPION SEURAKUNTIEN JÄSENTILASTO 1.1 - 31.8.2016
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.8.2016 oli 91 657. Jäsenmäärä on
lisääntynyt vuoden alusta 67 henkilöllä. Edellisenä vuonna jäsenmäärä
vähentyi samana ajanjaksona 98 henkilöllä. Seuraavassa on esitetty keskeiset jäsenkehitykseen vaikuttaneet tilastoluvut ajalla 1.1 - 31.8.2016.
Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty suluissa.
kastettuja
589
(587)
kuolleita
627
(739)
erotus
-38
(-151)
kirkkoon liittyneitä
kirkosta eronneita
erotus
muuttaneita (+)
muuttaneita (-)
erotus

288
477
-189

(272)
(471)
(-199)

7 225
6 930
295

(7 061)
(6 808)
(253)

Tarkemmat, seurakunnittaiset tilastotiedot ovat liitteenä 1.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kuopion seurakuntien jäsentilasto 1.1 - 31.8.2016 merkitään tiedoksi.

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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179
KIRKONKIRJOJEN JA PERHELEHTIEN DIGITOINTI -PROJEKTIN VALMISTUMINEN JA
KOKONAISKUSTANNUKSET
Suomen ev.lut. kirkossa siirryttiin vuoden 2012 aikana kirkonkirjojen pidossa kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään Kirjuriin. Osaksi yhteistä
jäsentietojärjestelmää on rakennettu Digi-sovellus, johon seurakunnat tallettavat sidotuista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digitoidut aineistot vuodesta 1860 alkaen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa digitoituja aineistoja voitaisiin käyttää yli seurakuntarajojen. Tämä parantaisi asiakkaiden saamaa palvelua merkittävästi, kun tarvittavat todistukset voisi tulevaisuudessa saada yhdestä palvelupisteestä. Kirkkohallitus on vastannut yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentamisesta ja siitä aiheutuvista
kustannuksista. Seurakunnat huolehtivat kuitenkin itse järjestelmään siirrettävän digitaalisen aineiston tuottamisesta eli hoitavat sidottujen kirkonkirjojensa ja perhelehtiensä digitoinnin.
Kuopion seurakuntayhtymä kilpailutti kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrofilmauksen ja digitoinnin syksyllä 2008. Mukana kilpailutuksessa olivat
tuolloin myös Juankosken, Kaavin, Nilsiän, Rautalammin, Siilinjärven,
Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varpaisjärven, Keiteleen, Karttulan,
Leppävirran ja Lapinlahden seurakunnat. Tehtyjen tarjousten perusteella
yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 20.10.2008 mikrofilmauksen ja digitoinnin
toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana Itella Informationin. Itellan kanssa solmittuun sopimukseen liittyivät edellä mainittujen seurakuntien lisäksi Rautavaaran, Pieksämäen, Iisalmen, Kiuruveden, Varkauden,
Maaningan ja Vesannon seurakunnat.
Sopimuksen solmimisen jälkeen ilmeni, että Itellalla oli huomattavia vaikeuksia tuottaa hyväksyttävää digitoitua materiaalia kirkonkirjoista. Koska
tilanne ei lukuisista neuvotteluista ja konsultoinneista huolimatta parantunut, yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.8.2011 muuttaa
Itellan kanssa solmittua digitointisopimusta siten, että Itella mikrokuvaa ja
digitoi ainoastaan perhelehdet. Kirkonkirjojen mikrofilmaus ja digitointi
päätettiin kilpailuttaa uudelleen. Uuden kilpailutuksen jälkeen yhteinen
kirkkoneuvosto päätti 12.12.2011, että sopimus kirkonkirjojen digitoinnista
tehdään Oulun Mikropiste Oy:n kanssa.
Uuden sopimuksen solmimisen jälkeen yhteistyö digitoimittajien kanssa
sujui hyvin ja materiaalia saatiin digitoitua nopealla aikataululla. Projektia
hidasti kuitenkin se, ettei kirkkohallituksessa oltu osattu kunnolla valmistautua seurakunnista saapuvan digitoidun materiaalin suureen määrään,
eikä aineiston toimitusprosessi kirkkohallituksessa toiminut kunnolla. Tästä aiheutui välillä yli puolen vuoden odotusaikoja ennen kuin digitoitu materiaali oli järjestelmässä tarkastettavissa. Vähitellen toimitusprosessi
muuttui toimivammaksi ja viimeisetkin aineistot saatiin tarkastettaviksi
vuoden 2016 alkupuolella.
Digiaineistojen tarkastustyö saatiin Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisterin osalta valmiiksi keväällä 2016. Jäljellä olevat muutamat korjaukset pystytään hoitamaan keskusrekisterin normaalina työnä. Digitointi-projekti voidaan näin katsoa päättyneeksi. Valmistuneen digiaineiston
laajuus on n. 300 000 kirkonkirja-aukeamaa/-sivua ja n. 246 000 perhelehti-sivua. Projektiin oli varattu 400.000 euron määräraha, joka alittui,
kun kokonaiskustannukset olivat n. 348.600 euroa.
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Rekisterinjohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että digitointi-projektin valmistuminen ja kokonaiskustannukset merkitään tiedoksi.

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

180
KIRKONKIRJOJEN TALLETTAMINEN JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTOON
Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointihanke on saatu Kuopion ev.lut.
seurakuntien keskusrekisterin osalta päätökseen vuoden 2016 aikana.
Tällä hetkellä sukuselvitysten laatimisessa käytetään pääsääntöisesti
sähköistä materiaalia. Sähköisten järjestelmien toimintahäiriöiden varalta
käytössä ovat myös kirkonkirjojen mikrofilmit ja alkuperäiset perhelehdet.
Manuaalisia kirkonkirjoja ei käytetä työssä enää juuri lainkaan.
Arkistolaitoksen ohjeiden mukaan 40 vuotta vanhemmat kirkonkirjat, jotka
on digitoitu, voidaan tallettaa säilytettäväksi maksutta. Muut seurakuntien
arkistoihin kuuluvat, pysyvästi säilytettävät asiakirjat voidaan tallettaa
maksutta, jos ne ovat 100 vuotta vanhempia. Maakunta-arkistoon siirretty aineisto säilyy edelleen seurakunnan/seurakuntayhtymän omaisuutena. Kyse on ainoastaan aineiston talletuksesta.
Tarkoituksenmukaista olisi, että arkistolaitokseen siirrettäisiin keskusrekisterin arkistosta kaikki se materiaali, joka voidaan tallettaa sinne maksutta ja jota ei tarvita käytännön työssä. Näin keskusrekisterin arkistoa
saataisiin supistettua huomattavasti. Mikäli keskusrekisteri siirrettäisiin
jossain vaiheessa Keskusseurakuntatalolta muihin toimitiloihin, myös uusien arkistotilojen tarve olisi näin nykyistä huomattavasti pienempi.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että keskusrekisterille annetaan lupa luovuttaa KJ 16 luvun 6 §:n 2
momentin nojalla esityslistan liitteinä 2, 3 ja 4 olevien luetteloiden mukaiset Maaningan, Vehmersalmen, Riistaveden ja Kuopion seurakuntien kirkonkirjat Joensuun maakunta-arkistoon
2. että rekisterinjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä mainittujen
kirkonkirjojen talletussopimus Joensuun maakunta-arkiston kanssa.
Kirkkoneuvosto

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

181
ERON MYÖNTÄMINEN EEVA-KAISA ESKELISELLE ATK-SIHTEERIN VIRASTA
Keskusrekisterin pitkäaikainen atk-sihteeri Eeva-Kaisa Eskelinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 5 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisterin atk-sihteerin virasta 1.1.2017 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

että Eeva-Kaisa Eskeliselle myönnetään ero Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisterin atk-sihteerin virasta 1.1.2017 lukien.
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Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

182
ATK-SIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITO
Atk-sihteeri Eeva-Kaisa Eskelisen jäädessä eläkkeelle 1.1.2017, keskusrekisterissä tulee avoimeksi atk-sihteerin virka. Seurakuntayhtymän henkilöstöstrategiaan on kirjattu periaate, jonka mukaan aina, kun jokin palvelussuhde tulee avoimeksi, on syytä selvittää, voidaanko se jättää täyttämättä ja hoitaa asiat muulla tavoin. Luvan avoimeksi tulevan palvelussuhteen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Keskusrekisterissä työskentelee tällä hetkellä rekisterinjohtajan lisäksi 8
työntekijää. Vuoden 2016 henkilöstösuunnitelmaan on kirjattu, että selvitetään, voidaanko atk-sihteerin virka jättää täyttämättä.
Kirkossa suunnitellaan tällä hetkellä kirkonkirjojenpidossa aluerekistereihin siirtymistä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kaikki seurakunnat
kuuluisivat johonkin keskusrekisteriin. Kuopion hiippakunnassa olisi jatkossa kapitulin tekemän, alustavan suunnitelman mukaan neljä keskusrekisteriä: Kuopio, Joensuu, Ylä-Savo ja Kainuu. Kuopion keskusrekisterin osalta tämä tarkoittaisi sitä, että keskusrekisteriin liittyisivät Siilinjärven
seurakunta ja Rautalammin rovastikunta, lukuun ottamatta Hankasalmen
ja Heinäveden seurakuntia.
Keskusrekistereihin liittyminen on seurakunnille tällä hetkellä vapaaehtoista. Mitään aikataulua uusien seurakuntien liittymisistä ei ole olemassa. Samaan aikaan seurakuntayhtymässä on esitetty toimistotyön organisoinnin selvittämistä keskusrekisterin, hauta- ja puistotoimiston ja seurakuntien sihteerien osalta.
Koska meneillään on useita muutoshankkeita, esitetään, että vapautuva
palvelussuhde täytetään määräaikaisesti kahdeksi vuodeksi. Tämä voisi
tapahtua siten, että atk-sihteerin virka lakkautetaan ja tilalle palkataan
työsopimussuhteinen rekisterisihteeri kahden vuoden määräajaksi. Käytännössä atk-sihteerin vaativammat työtehtävät siirrettäisiin työnkuvia
muuttamalla yhdelle keskusrekisterin nykyisistä työntekijöistä. Uuden,
määräaikaisen työntekijän palkkaus määräytyisi näin alemman vaativuusryhmän mukaisesti.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että atk-sihteerin virkaa ei täytetä,
2. että keskusrekisteriin voidaan palkata määräaikainen, työsopimussuhteinen rekisterisihteeri 1.1.2017 - 31.12.2018 väliseksi ajaksi ja
3. että rekisterisihteerin työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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183
ATK-SIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Atk-sihteeri Eeva-Kaisa Eskelinen on jäämässä eläkkeelle 1.1.2017. Tilalle on perusteltua palkata työsopimussuhteinen rekisterisihteeri ja lakkauttaa virka.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Rekisterinjohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että keskusrekisteristä lakkautetaan atk-sihteerin vaativuusryhmän 501
virka 1.1.2017 lukien.
Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

184
SUNTIO-EMÄNTÄ VIRPI JETSOSEN HAKEMUS OSA-AIKAISESTA VIRKAVAPAUDESTA
Järvi-Kuopion seurakunnan, Vehmersalmen alueseurakunnan,
suntio-emäntä Virpi Jetsonen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän anoo osa-aikaista virkavapautta
1.11.2016 alkaen osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Kirjelmä on
esityslistan liitteenä 6.
Työaika tulisi olemaan 52 % täydestä työajasta.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Virpi Jetsoselle myönnetään osa-aikaista (48 %) virkavapautta
1.11.2016 alkaen suntio-emännän virasta osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

185
EMÄNTÄ-VAHTIMESTARIN TEHTÄVIEN HOITO KALLAVEDEN SEURAKUNNASSA
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 29.8.2016 Leena Kukkoselle eron
emäntä-vahtimestarin virasta 1.1.2017 lukien. Virka on sijoitettu Kallaveden seurakuntaan, Karttulaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Tuossa vaiheessa oli vielä selvittelyn alla, voidaanko palvelussuhde lakkauttaa vai onko se syytä täyttää.
13.9.2016 pidettiin neuvottelu, jossa selvitettiin kiinteistötoimen henkilöresurssien järjestelyä Kallaveden seurakunnassa. Neuvottelussa olivat
edustettuina Kallaveden seurakunta, kiinteistötoimi, hautaustoimi ja leirikeskukset. Myös henkilöstöpäällikkö osallistui neuvotteluun.
Neuvottelun tuloksena todettiin, että palvelussuhde on perusteltua täyttää. Samalla todettiin, että yleistä periaatetta noudattaen emäntä–
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vahtimestarin virka on tarkoituksenmukaista lakkauttaa ja muuttaa palvelusuhde työsuhteeksi ja nimike seurakuntamestariksi. Palvelussuhteen
tehtäväkuvaa on tarkoituksenmukaista laajentaa koskemaan myös määrättyjä hautaustoimen tehtäviä. Tehtäviin kuuluisi edelleen myös keittiötoimen tehtäviä. Mahdollinen kiinteistöhenkilökunnan määrän vähentäminen voisi tapahtua seurakuntamestari Juhani Koskellin eläköityessä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että emäntä-vahtimestarin virkaa ei täytetä,
2. että virka muutetaan työsuhteeksi, jonka nimike muutetaan seurakuntamestariksi ja
3. että seurakuntamestarille laaditaan uusi tehtäväkuvaus.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

186
EMÄNTÄ-VAHTIMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Emäntä-vahtimestari Leena Kukkonen on jäämässä eläkkeelle 1.1.2017
lukien. Seurakuntayhtymässä noudatettavan käytännön mukaan virka on
perusteltua lakkauttaa ja muuttaa palvelussuhde työsuhteeksi.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että emäntä-siivoojan vaativuusryhmän 402 virka lakkautetaan
1.1.2017 lukien.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

187
ERON MYÖNTÄMINEN HELENA HAUTANIEMELLE JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN
SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA
Seurakuntamestari Helena Hautaniemi on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 7 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää
eroa Järvi-Kuopion seurakuntamestarin virasta 1.4.2017 lukien siirtyäkseen eläkkeelle. Viran sijoituspaikka on Juankosken alueseurakunta.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että Helena Hautaniemelle myönnetään ero seurakuntamestarin virasta 1.4.2017 lukien.

Kirkkoneuvosto:
188
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN SEURAKUNTAMESTARIN TEHTÄVIEN HOITO
Helena Hautaniemi on pyytänyt eroa Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntamestarin virasta 1.4.2017 lukien. Virka on sijoitettu Juankosken
alueseurakuntaan. Juankosken alueseurakunnan toiminnan turvaamisek-
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si ja myös hautaustoimen asianmukaisen hoidon turvaamiseksi seurakuntamestarin palvelussuhde on tärkeää täyttää. Samalla seurakuntayhtymässä yleisesti noudatetun käytännön mukaisesti seurakuntamestarin
virka on perusteltua lakkauttaa ja muuttaa palvelussuhde työsuhteeksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan luvan
avoimeksi tulevan palvelussuhteen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntamestarin palvelussuhde
täytetään ja
2. että palvelussuhde julistetaan haettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

189
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Seurakuntamestari Helena Hautaniemi on jäämässä eläkkeelle 1.4.2017
lukien. Seurakuntayhtymässä noudatettavan käytännön mukaan virka on
perusteltua lakkauttaa ja muuttaa palvelussuhde työsuhteeksi.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että seurakuntamestarin vaativuusryhmän 402 virka lakkautetaan
1.4.2017 lukien.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

190
EMÄNTÄ-SIIVOJAN PALVELUSSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on 13.6.2016 myöntänyt emäntänä Männistön
seurakunnassa toimineelle Liisa Mahlbergille eron emännän virasta
1.11.2016 lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto on samassa kokouksessa antanut täyttöluvan emäntä-siivoojan työsuhteeseen 1.11.2016 alkaen. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä kirkon rekrytointisivulla. Tehtävään tuli 12
hakemusta. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 8.
Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika.
Seurakuntayhtymän pääemäntä Sinikka Tiirikainen, henkilöstöpäällikkö
Arja Keränen ja kirkkoherra Aulikki Mäkinen ovat päätyneet kutsumaan
haastatteluun Anne-Mari Hakkaraisen, Tiina Karvinen-Kervisen, Jaana
Myöhäsen, Heidi Paldaniuksen ja Caroline Stenmanin. Haastattelut on
pidetty 16.9.2016 ja 20.9.2016. Edellä mainittujen viranhaltijoiden lisäksi
haastattelutyöryhmään on kutsuttu tiimivastaava, suntio Pekka Tiihonen.
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että haastattelussa saadun
vaikutelman, tehtävään soveltuvan koulutuksen ja työkokemuksen perus-
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teella seurakuntayhtymän emäntä-siivoojan tehtävään, jonka pääasiallinen sijoituspaikka on Männistön seurakunta, valitaan Anne-Mari Hakkarainen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle Caroline Stenman.
Anne-Mari Hakkaraisella on tehtävään soveltuva koulutus sekä hyvä käytännön työkokemus, jonka vuoksi hänellä on hyvät valmiudet itsenäiseen
ja monipuolista ammattitaitoa vaativaan emäntä-siivoojan tehtävään
Männistön seurakunnassa. Hakkaraisella on hyvät valmiudet toimintaan
vapaaehtoisten ja eri yhteistyötahojen kanssa.
Caroline Stenmanilla on soveltuva koulutus ja ammatillinen kokemus monipuolisista keittiötoimeen liittyvistä tehtävistä. Seurakunnan toiminta on
hänelle tuttua vapaaehtoistoiminnan kautta. Haastattelutyöryhmän saaman vaikutelman mukaan hänellä on hyvät valmiudet kokonaisvaltaiseen
työn organisointiin sekä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt henkilövalintaa
kokouksessaan 22.9.2016. Haastattelutyöryhmän perustellun esityksen
perusteella, seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
seurakuntayhtymän emäntä-siivoojan tehtävään, jonka pääasiallinen sijoituspaikka on Männistön seurakunta, valitaan Anne-Mari Hakkarainen ja
hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle Caroline Stenman.
Hallintojohtaja ehdottaa,

Kirkkoneuvosto:

-

että seurakuntayhtymän emäntä-siivoojan tehtävään, jonka pääasiallinen sijoituspaikka on Männistön seurakunta, valitaan Anne-Mari Hakkarainen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle Caroline
Stenman.

-

tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika

-

että tehtävään valittavan henkilön tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

191
MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto on 22.9.2016 myöntänyt
nuorisotyönohjaaja Juha Mertaselle eron nuorisotyönohjaajan (varhaisnuorisotyö) virasta 1.1.2017 lukien, eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteinen
kirkkoneuvosto antaa luvan avoimeksi tulevien palvelussuhteiden täyttämiseen.
Männistön seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa. Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön hyvä hoitaminen edellyttää molempien virkojen säilymistä. Vilkas kouluyhteistyö, leirit ja kerhotoiminta ovat olleet nyt
eläkkeelle jäävän, varhaisnuorisotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan
vastuulla. Myös seurakunnan koko huomioon ottaen molempien nuorisotyönohjaajien viran säilyttäminen on perusteltua.
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Viran vastuualueena on työ alakouluikäisten parissa. Viranhaltija osallistuu myös rippikoulu- ja nuorisotyöhön. Virkaan valittavalta edellytetään
hyviä valmiuksia toimia verkossa ja kykyä ja halua kehittää työtä koulujen
kanssa.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
22.9.2016. Seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa
saada täyttää nuorisotyönohjaajan virka 1.1.2017 lukien, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen on välttämätöntä Männistön seurakunnan kasvatustyön turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että Männistön seurakunta oikeutetaan täyttämään avoimeksi tuleva
nuorisotyönohjaajan virka.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

192
PAPINSALO NO 27 -HUVILATONTIN MYYNTI
Anne ja Ossi Sivén ovat tehneet ostotarjouksen n. 3000 m2:n määräalasta,
joa on osa Mustasalon tilaa, kiinteistötunnus 297–423-1-30. Määräala vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Papinsalo no 27.
Kohde sijaitsee Papinsalo -nimisessä saaressa. Voimassa oleva 2000
m2:n vuokrasopimus päättyy 30.9.2036. 10.8.2016 päivätty ostotarjous ja
kartta ovat esityslistan liitteenä 9.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus
on 2000 m2, minkä lisäksi lisämaata voidaan myydä mikäli kaavan tai
muun seikan vuoksi se on mahdollista.
Kirkkovaltuusto on 7.2.2006 lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön
arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena, niin kiinteistölle arvioidaan uusi käyvän hinnan mukainen arvo.
Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä/uudelleen vuokrauksessa
noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa-ajan rakennuspaikoissa on menetelty.
Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset.
Anne ja Ossi Sivén ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan
ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Papinsalo nro 27, 3000
m2 hintaan 19 200 € sekä lisämaata n. 500 m2
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Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion
seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven
seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja.
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 19.9.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Anne ja Ossi Sivénille myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamasta Mustasalo -nimisestä tilasta 297-423-1-30, 3000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Papinsalo nro 27 seuraavin ehdoin:
1. että 3000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 19.200 euroa,
2. että myytävän, noin 500 m²:n, lisämaan hinta on 3,00 €/m2,
3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista,
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 ehdotus hyväksyttiin.

193
MUSTASALO NO 4 -HUVILATONTIN MYYNTI
Timo Pirhonen on tehnyt ostotarjouksen. 2000 m2:n määräalasta. joka on
osa Mustasalon tilaa, kiinteistötunnus 297–423-1-30. Määräala vastaa
seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Mustasalo nro 4.
Kohde sijaitsee Mustasalo -nimisessä saaressa. Voimassa oleva 2000
m2:n vuokrasopimus päättyy 30.9.2044. 23.5.2016 päivätty ostotarjous ja
kartta ovat esityslistan liitteenä 10.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus
on 2000 m2, minkä lisäksi lisämaata voidaan myydä, mikäli kaavan tai
muun seikan vuoksi se on mahdollista.
Kirkkovaltuusto on 7.2.2006 lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön
arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena, niin kiinteistölle arvioidaan uusi käyvän hinnan mukainen arvo.
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Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä/uudelleen vuokrauksessa
noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa-ajan rakennuspaikoissa on menetelty.
Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset.
Timo Pirhonen on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan ja hän
haluaa ostaa vuokraamansa huvilatontin Mustasalo nro 4, 2000 m2 hintaan 16.700 € sekä lisämaata n. 500 m2
Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion
seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven
seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja.
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 19.9.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Timo Pirhoselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Mustasalo-nimisestä tilasta 297-423-1-30, 2000 m2:n määräala,
joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Mustasalo
no 4 seuraavin ehdoin:
1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 16.700 euroa,
2. että myytävän, noin 500 m²:n, lisämaan hinta on 3,00 €/m2,
3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista,
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 ehdotus hyväksyttiin.

194
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN RENULAN ERÄMIEHET RY:N KANSSA
TILAN MUURUVEDEN PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS 174-426-4-358, PALSTAN KUUSIKKO
OSALTA
Renulan Erämiehet ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien
kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamal-
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le tilalle Muuruveden pappila, kiinteistötunnus 174-426-4-358, palstalle
Kuusikko, 1.6.2016 - 31.5.2021 väliseksi ajaksi.
Palsta sijaitsee Juankosken kaupungin Kotasalmen kylässä ja se on pinta-alaltaan 10,08 ha.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 €/ha/v ja hirvieläimistä
0,25 €/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulee (0,50 € x 10,08 ha x
5 v) 25,20 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.9.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1.että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Renulan
Erämiehet ry:n kanssa, koskien Juankosken kaupungin Kotasalmen kylässä sijaitsevan tilan Muuruveden pappila, kiinteistötunnus 174-426-4358, palstaa Kuusikko, pinta-ala 10,08 ha, 1.6.2016 – 31.5.2021 väliseksi
ajaksi kaikkea metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 25,20 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

195
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KIVILAMMEN KIERTÄJÄT RY:N KANSSA
TILALLE RASINAHO, KIINTEISTÖTUNNUS 402-412-150-8

Kivilammen Kiertäjät ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien
kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamalle Rasinaho –tilalle, kiinteistötunnus 402-412-150-8, 1.6.2016 –
31.5.2021 väliseksi ajaksi.
Tila sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Ollikkalan kylässä ja se on pintaalaltaan 31.3 ha.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 €/ha/v ja hirvieläimistä
0,25 €/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokra on (0,50 € x 31,3ha x 5 v) 78,00
euroa.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.9.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1.että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Kivilammen
Kiertäjät ry:n kanssa tilalle Rasinaho, kiinteistötunnus 402-412-150-8
(pinta-ala 31,3 ha) 1.6.2016 – 31.5.2021 väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 78,00 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

196
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KEMPPAAN ERÄSTÄJÄT RY:N KANSSA
TILOILLE PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS 297-482-7-65 JA VIRTAMAJA, KIINTEISTÖTUNNUS
297-408-2-21
Kemppaan Erästäjät ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien
kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamille, Karttulassa sijaitseville tiloille, Pappila, kiinteistötunnus 297-482-7-65,
pinta-ala 16 ha ja Virtamaja, kiinteistötunnus 297-408-2-21, pinta-ala 23
ha, 1.6.2016 - 31.5.2021 väliseksi ajaksi.
Pappilan tila sijaitsee Punnonmäen kylässä. Virtamajan tila sijaitsee Kuivaniemen kylässä.
Pinta-alojen (16 ha ja 23 ha) mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (39
ha x 0,50 € x 5 v) 97,50 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 €/ha/v ja hirvieläimistä
0,25 €/ha/v.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.9.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen tiloille Pappila, kiinteistötunnus 297-482-7-65, pinta-ala 16 ha ja Virtamaja, kiinteistötunnus 297-408-2-21, pinta-ala 23 ha Kemppaan Erästäjät ry:n kanssa
1.6.2016 – 31.5.2021 väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten
2. että vuokrana peritään 97,50 euron kertakorvaus,
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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197
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN MUURUVEDEN RIISTAVEIKOT RY:N
KANSSA TILAN MUURUVEDEN PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS 174-426-4-358, PALSTAN
LAAJALAHTI OSALTA
Muuruveden Riistaveikot ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi
koskien kaikkea metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamalle tilalle Muuruveden pappila, kiinteistötunnus 174-426-4-358, palstalle Laajalahti, 1.6.2016 – 31.5.2021 väliseksi ajaksi.
Tila sijaitsee Juankosken kaupungin Muuruveden kylässä. Palstan pintaala on 34,6 ha.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 €/ha/v ja hirvieläimistä
0,25 €/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (0,50 € x 34,6 ha x 5 v)
86,50 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19.9.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen tilalle Muuruveden pappila, kiinteistötunnus 174-426-4-358, palstalle Laajalahti,
34,6 ha, Muuruveden Riistaveikot ry:n kanssa 1.6.2011 – 31.5.2016 väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten
2. että vuokrana peritään 86,50 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

198
KALLAVEDEN SEURAKUNNAN SELVITYS TAIDEHANKINNASTA
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 29.8.2016 Kallaveden seurakuntaneuvoston esitystä lisämäärärahan myöntämiseksi Kallaveden kirkon aulan
taidehankintaan. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kallaveden kirkon kattoremontista säästyneestä määrärahasta
voidaan käyttää 17.000 euroa Kallaveden kirkon aulan taidehankintaan.
Samalla kirkkoneuvosto päätti pyytää Kallaveden seurakunnalta kirjallista
selvitystä, miksi taideteoksen hankinta aloitettiin ennen rahoituspäätöksen tekemistä.
Kallaveden seurakunnan asiaa koskeva selvitys on esityslistan liitteenä
11.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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että selvitys merkitään tiedoksi.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

199
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ 1.1 – 31.8.2016
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava seurakuntayhtymän talouden kehityksestä neljännesvuosittain. Raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä 1.1 –
31.8.2016 on esityslistan liitteenä 12. Raportti sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja selvityksen verotulokertymän toteutumisesta.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että raportti talouden kehityksestä merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

200
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 31.8.2016
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteistä kirkkoneuvostoa on informoitava seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan tilanteesta neljännesvuosittain. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta on esityslistan
liitteenä 13.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että raportti sijoitustoiminnan tilanteesta merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

201
VUODEN 2017 TALOUSARVION ERILLISMÄÄRÄRAHAT
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2016 vuoden 2017 talousarviokehyksen ja laadintaohjeen. Laadintaohjeen mukaan eri toimintayksiköiden
edellytettiin pysyvän niille annetun talousarviokehyksen puitteissa. Kehyksen ylittäminen edellyttää aina erillisperusteluja.
Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy eräitä erillismäärärahaesityksiä. Yhteenveto näistä on esityslistan liitteenä 14. Erillismäärärahaesitysten loppusumma talousarvioehdotuksessa on yhteensä 212.000 euroa. Osasta määrärahaesityksiä on jo aikaisemmin tehty erillispäätökset
yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tällaisia ovat Rakkauden ateria –kirkkoooppera 20.000 euroa, Johannes Kastaja -oratorio 10.000 euroa, Agricola/jazz-ooppera
15.000
euroa
ja
Puijon
seurakunnan
40vuotishistoriateos 13.000 euroa. Etukäteen on tehty päätökset siis 58.000
euron varaamisesta erillismäärärahoina vuoden 2017 talousarvioon.

KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

11/2016
11/2016

17

Osa esitetyistä erillismäärärahoista on sisällytetty jo yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamaan kehykseen, osa taas ei.
Seuraavassa on läpikäyty erillismäärärahaesitykset. Tarkoitus on, että
yhteinen kirkkoneuvosto päättää, sisällytetäänkö erillismäärärahaesitykset: talousarvioehdotukseen.
1. Muu yleishallinto

jäsen 360º

40.000 euroa

Jäsen 360º on Kotimaa-yhtiöitten markkinoima segmentointityökalu, jolla
on mahdollista tehdä analyysiä ympäröivästä yhteiskunnasta – esim.
Kuopion seurakuntien jäsenten arvoista, tavoista ja heidän odotuksistaan
seurakunnallisen toiminnan suhteen. Työkalun on katsottu helpottavan
seurakunnallisen toiminnan suunnittelua. Työkalu on käytössä eräissä
suurissa seurakuntayhtymissä. 360º on käytössä ainakin Vantaan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymissä. Näillä on saatujen tietojen mukaan
myönteisiä kokemuksia työkalun käytöstä. Johtoryhmä on menossa marraskuun alussa Kotkaan tutustumaan työkaluun.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2017 talousarvioon varataan 40.000 euron määräraha
jäsen 360° -työkalun hankintaan, mutta hankinnasta päätetään vasta
johtoryhmän käytyä tutustumassa siihen.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
2. Muu yleishallinto

Juhlavuoden seminaari 10.000 euroa

Vuonna 2017 vietetään luterilaisen reformaation merkkivuotta. Ensi vuoden lokakuussa tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Martti Luther julkaisi reformaation käynnistäneet aneteesinsä. Seurakunnat viettävät merkkivuoden tapahtumia paikallisesti ja omien suunnitelmiensa mukaan.
Kuopion tuomiokapituli on suunnitellut juhlavuoteen liittyen järjestävänsä
korkeatasoisen seminaarin syyskuussa 2017 ja varannut sitä varten erillisen 10.000 euron suuruisen määrärahan omassa talousarviossaan. Seminaarin pitopaikkana tulee olemaan Kuopio, minkä johdosta piispa Jari
Jolkkonen on kääntynyt Kuopion seurakuntayhtymän puoleen ja toivonut,
että seurakuntayhtymä tukee taloudellisesti tuomiokapitulin kanssa yhteistoiminnassa järjestettävää seminaaria. Kyse on merkkivuoden hiippakunnallisesta päätapahtumasta Kuopiossa.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan on perusteltua, että seurakuntayhtymä osallistuu seminaarin järjestelyyn ja kustannuksiin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2017 talousarvioon varataan juhlavuoden seminaarin järjestelykuluihin 10.000 euron määräraha.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Sähköinen asiakirjahallintojärjestelmä,
Domus
10.000 euroa

Useilla suurilla seurakuntayhtymillä on käytössä asian- ja dokumentinhallintajärjestelmiä. Myös Kuopion seurakuntayhtymässä on valmisteltu ko.
järjestelmän käyttöönottoa.
Asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän tarkoituksena on helpottaa seurakuntayhtymän eri toimintayksiköiden asiakirjahallinnon ja päätöksenteon prosesseja. Domus järjestelmä on selainkäyttöinen asian- ja asiakirjahallinnan työväline. Sen avulla voidaan saada hyötyä sähköisestä asioiden ja asiakirjojen laadinnasta, käsittelystä, seurannasta ja raportoinnista. Domus-sovellus täyttää julkishallinnon vaativat erityistarpeet. Domussovellus on kirkkohallituksen kilpailuttama eikä sen käyttöönotto edellytä
kilpailutusta. Domus on käytössä mm. Oulun ja Vantaan seurakuntayhtymissä. Järjestelmässä on valmiina sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma e-AMS.
Järjestelmän käyttöönotolla saavutetaan mm. seuraavia etuja:
Asiakirjojen siirto järjestelmää käyttävien organisaatioiden välillä tapahtuu järjestelmän sisällä, mikä vähentää postituskuluja
- Sähköinen arkistointi vähentää manuaalista arkistointityötä
- Sähköinen kokousaineistojen välittäminen vähentää postituskuluja ja
tulostamista
- Päätöksentekoon liittyvien asioiden seuranta paranee sekä päätöksenteon prosessit nopeutuvat.
-

Asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto on erittäin perusteltua, koska se vähentää työmäärää eikä nykyisin käytössä oleva Windowsin resurssinhallintaan perustuva asiakirjahallinta enää vastaa yhtymän
laajuuden vuoksi tarkoitustaan.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2017 talousarvioon varataan 10.000 euron määräraha
sähköisen asian- ja asiakirjahallintajärjestelmä Domuksen hankintaan.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
4. Muu yleishallinto

Tilastointiuudistuksesta johtuva
Primen päivitys
25.000 euroa

Kirkon tilastointia uudistetaan vuoden 2017 alusta lukien. Uudistuksen tavoitteena on pystyä tuottamaan aiempaa tarkempia tilastoja jäsenistöstä,
toiminnasta ja taloudesta. Tilastojen tietojen luotettavauutta on myös tarkoitus lisätä. Tilastot tuotetaan kirkon ja seurakuntien digitaalisista järjestelmistä Kipa (talous- ja henkilöstötilastot), Kirjuri (jäsentilastot) ja seurakuntien sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät Prime ja Katrina (toimintatilastot). Myös toimintatilastojen keräystapa muuttuu. Osa toimintatilastoista kerätään ns. online-menetelmällä. Sunnuntaina iltapäivällä medialla
on jo tieto olemassa esim. jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle osallistujien
määrästä. Osa tiedoista kerätään viikoittain, osa kuukausittain ja osa
vuosittain. Myös tilastoitavaan tietoon tulee muutoksia.
Tilastouudistus mahdollistaa myös seurakuntien oman tilastoinnin kokoamisen.

KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

11/2016
11/2016

19

Edellä mainittuihin uudistuksiin pääseminen edellyttää tilastointijärjestelmän ja tilastoitavan tiedon keruun päivittämistä. Seurakuntayhtymässä on
käytössä Prime toiminnanohjausjärjestelmä, joka joudutaan päivittämään
vastaamaan uutta tilastointijärjestelmää. Primen järjestelmätoimittaja Innofactor päivittää Primen tilastointiosiota seuraavasti:
-

-

Tilastointinimikkeet muutetaan kirkon uutta tilastointia vastaavaksi
Tilastojen keruu on jatkossa suurelta osin automaattista
Tiedonsiirtojärjestelmää kehitetään niin, että Primestä voidaan päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja vuosittain automaattisesti siirtää tilastointitiedot kirkon tilastotietokantaan
Paikallista tilastointia kehitetään niin, että esim. tilaisuuksien, leirien ja
retkien osallistujamäärät voidaan kirjata älypuhelimilla.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan Primen päivitys on välttämätöntä toteuttaa uuden tilastointijärjestelmän tullessa käyttöön.
Hallintojohtaja ehdottaa,

-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2017 talousarvioon varataan 25.000 euron määräraha
Prime -toiminnanohjausjärjestelmän päivittämiseksi uuden tilastointijärjestelmän mukaiseksi.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5. Yhteinen lapsityö

Päiväkerhotyö 50 vuotta 10.000 euroa

Päiväkerhotoiminta on alkanut Kuopiossa 1.2.1967 Kettulanlahdessa Aino
Karimaan johdolla yksityishenkilön omakotitalossa. Männistöstä toiminta
laajeni pikku hiljaa koko kaupungin alueelle kerrostalojen kerhohuoneisiin
ja seurakuntataloille.
Päiväkerhoissa oli enimmillään 1980 -luvulla lähes 1400 lasta. Eniten lapsia oli tuolloin Männistön seurakunnassa, jossa kerhopaikkoja oli 8, kerhoryhmiä 25 ja lapsia 363.
Päiväkerholaisten määrä on laskenut vuosikymmenien aikana mm. lasten
päivähoidon muuttuessa perhepäivähoidosta päiväkoteihin, kaupungin ja
muiden toimijoiden avoimien varhaiskasvatuspalvelujen lisääntymisen ja
lasten subjektiivisen päivähoidon vuoksi.
Kuopion seurakuntien päiväkerhoihin toimintakaudelle 2016 - 2017 on ilmoittautunut 380 lasta. Eniten päiväkerholaisia on nyt Kallaveden ja JärviKuopion seurakunnissa.
Seurakuntien varhaiskasvatus on löytänyt uusia toimintamuotoja, mutta
päiväkerhotoiminta on edelleen niin Kuopiossa kuin muuallakin lapsityön
kulmakivi.
Päiväkerhot Kuopiossa 50 vuotta -juhlavuoden suunnitteluryhmässä ovat
olleet lapsityönohjaaja Tuula Hoffren Kallaveden seurakunnasta, lapsityönohjaaja Sirpa Pesonen Alavan seurakunnasta, lastenohjaaja Merja
Naamanka Kallaveden seurakunnasta ja varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta
Immonen yhteisestä lapsityöstä. Juhlavuoden tapahtumiksi työryhmä on
suunnitellut luentoa perheille, nukketeatteriesitykset päiväkerholaisille ja
juhlalounaan työntekijöille. Työryhmä ehdottaa 10.000 euron erillismäärärahan varaamista päiväkerhotyön juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen
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Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2017 talousarvioon varataan 10.000 euron määräraha
Päiväkerhotyön 50 -vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestelyyn
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
6. Yleinen seurakuntatyö, Alava,
Alavan seurakunta 50 vuotta

16.000 euroa

Alavan seurakunta täyttää 50 vuotta vuonna 2017. Seurakuntaneuvosto
on valinnut työryhmän valmistelemaan juhlavuoden tapahtumia. Ryhmään ovat kuuluneet seurakuntaneuvoston jäsenet Elli Voutilainen ja
Teemu Soini, pastori Anu Kiviranta, kanttori Ossi Jauhiainen ja kirkkoherra Hannu Koskelainen. Työryhmä on valmistellut alustavan juhlavuosisuunnitelman Sen mukaan juhlavuoden ohjelmaan kuuluisi Luthernäyttely ja Lutheria ja reformaatiota koskeva luentosarja sekä joukko muita erillistapahtumia ja konsertteja. Juhlavuoden tapahtumien järjestelykuluiksi on arvioitu yhteensä n. 16.000 euroa. Ryhmä esittää, että seurakuntaneuvosto hakisi vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä
16.000 euron erillismäärärahaa juhlavuoden tapahtumien toteuttamiseen.
Alavan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa 24.8.2016. Seurakuntaneuvosto päätti anoa yhteiseltä kirkkoneuvostolta Alavan seurakunnan
50-vuotisjuhlavuoden tapahtumien toteuttamiseen 16.000 euron erillismäärärahaa.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan on perusteltua huomioida Alavan
seurakunnan juhlavuosi esitetyllä tavalla.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Alavan seurakunnan 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestelykuluihin varataan 16.000 euron määräraha.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
7. Yleinen seurakuntatyö, Kallavesi,
Itsenäisyyden 100-vuotisristeily- ja rantaseuratapahtuma
Jynkänlahdelta Tuovilanlahteen
5.000 euroa
Kallaveden seurakunta on suunnitellut toteuttavansa Suomen itsenäisyyden 100-vuotislaivaristelyn ja siihen liittyvän rantaseuratapahtuman Jynkänlahdelta Tuovilanlahteen kesällä 2017. Tarkempia suunnitelmia tapahtumalle ei tässä vaiheessa ole. Kallaveden seurakuntaneuvosto esittää, että tapahtuman järjestelykuluihin varattaisiin 5.000 euron erillismääräraha.
Hallintojohtaja ehdottaa,

-

että Kallaveden seurakunnan suunnitteleman itsenäisyyden 100vuotisristeilyn ja rantaseuratapahtuman järjestämiseen varataan 5.000
euron määräraha vuoden 2017 talousarviossa.
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Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
8. Yhteinen lähetystyö, Lähetysjuhlat 2018

25.000 euroa

Seurakuntayhtymän edustajat ovat keskustelleet 5.11.2015 Suomen Lähetysseuran kotimaantyön johtajan Satu Kantolan kanssa vuoden 2018
Lähetysjuhlien järjestämisestä Kuopiossa. Alustavasti on sovittu, että Lähetysjuhlat pidettäisiin Kuopiossa 25 – 27.5.2018. Lähetysjuhlien pitopaikaksi on alustavasti varattu Kuopio-halli
Lähetysjuhlat on perinteisesti järjestetty yhteistyössä paikallisen seurakunnan/seurakuntayhtymän ja Lähetysseuran välillä. Lähetysseura on
perinteisesti kustantanut juhlien ohjelma- ja vierailijakulut. Lähetysseuran
koordinaattori työskentelee täysipäiväisesti Lähetysjuhlien parissa. Lähetysseuran taloudellinen panostus juhliin on ollut n. 100.000 euron luokkaa. Paikallisesti on perinteiseesti kustannettu juhlien käytännön järjestelyistä aiheutuneet kulut sekä pääsihteerin kustannukset. Kuopion lähetysjuhlien kustannukset seurakuntayhtymälle tulisivat olemaan lähes samaa
luokkaa kuin Lähetysseuran kustannukset.
Päätöstä juhlien järjestämisestä ja rahoittamisesta ei seurakuntayhtymässä ole vielä tehty. Päätös osallistumisesta juhlien järjestelyyn ja rahoitukseen on perusteltua viimeistään alkuvuodesta 2017. Vuoden 2017
talousarvioon on tarpeen varata määräraha Lähetysjuhlien valmisteluun.
Kustannuksia syntyy ainakin pääsihteerin palkkaamisesta, joka toimii
päätoimisena elo-syyskuusta 2017 lähtien. Vuoden 2017 talousarvioon
ehdotetaan varattavaksi 25.000 euron määräraha Lähetysjuhlien valmisteluun.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2018 Lähetysjuhlien valmisteluun varataan vuoden 2017
talousarviossa 25.000 euron määräraha.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
9. Yhteinen aikuistyö, Helva-työryhmän kaupunkiluostari -hanke
38.000 euroa
Henkilöstöasiain johtokunta nimesi Hengellisen elämän vahvistamisen
työryhmän (Helva-työryhmä) vuonna 2012. Helvan puheenjohtajana on
toiminut ensin Alavan seurakunnan diakonityöntekijä Sisko Laitinen ja
syksystä 2014 lähtien pastori Anna Väätäinen samasta seurakunnasta.
Työryhmän jäseninä on ollut eri seurakuntien jäseniä ja työntekijöitä. Lisäksi jäsenenä on ollut Upi Heinonen ja yksi Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteereistä.
Helvan tehtävänä on kehittää ja koordinoida seurakuntayhtymässä järjestettävää retriittitoimintaa, suunnitella hengellisen ohjauksen ja matkakumppanuuden koulutusta sekä edistää seurakuntalaisten ja työntekijöiden mahdollisuutta hengellisyyden hoitamiseen.
Helvan toimesta seurakuntayhtymässä aloitettiin retriittitoiminnan laajentaminen mm. aloittamalla arkiretriittitoiminta osana työntekijöiden hengel-
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lisen elämän vahvistamista vuonna 2013. Samalla on pyritty kouluttamaan sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä retriittiohjaajiksi.
Kuopion Kirkkopäivillä 2013 toteutettiin Hiljaisuuden talo -toiminta, mikä
on tämän jälkeen jatkunut kuukausittaisina kokoontumisina Hiljaisuudentalo- iltoina. Vuosittain on lisäksi järjestetty hengellisen ohjauksen neuvottelupäivät yhteistyössä Kuopion hiippakunnan kanssa. Keväällä 2016
Kuopiossa järjestettiin valtakunnalliset Pysäkki 2016 -hengellisen elämän
päivät.
Helva-työryhmä on esittää toteutettavaksi ns Kaupunkiluostari -hanketta.
Hankkeen toteuttamista perustellaan mm. sillä, että se mahdollistaa tuoreiden tapojen etsimisen kohtaamiseen, yhteisölliseen elämään sekä työhyvinvointiin. Hanke mahdollistaa myös kirkon vanhan hengellisen perinteen vaalimisen arjessa, seurakuntalaisresurssin vahvistamisen ja kirkkotilojen paremman käyttöasteen.
Helva-työryhmä katsoo, että hiljaisuuden viljely ja hengellinen ohjaus ovat
kirkon ydintehtäviä. Työryhmä on luomassa ”kuopiolaista mallia”, jossa
seurakuntalaiset ja työntekijät ovat yhdessä kirkon ydintehtävän suunnittelijoina ja toteuttajina. Työryhmän käsityksen mukaan toiminnan kehittämiseksi tarvitaan kehityshanke, jonka toteuttaminen on mahdollista EUhankkeen kautta seurakuntayhtymän tiukentuvien resurssien vuoksi.
EU:n ohjelmakausi 2014 – 2020 mahdollistaa rahoituksen kirkon toimintasektorille.
Hankkeen tavoitteena on mm:
1. Kuopion seurakuntien työntekijöiden ja kaiken ikäisten seurakuntalaisten spiritualiteetin vahvistumisen tukeminen.
2. Yhteisöelämän toteuttaminen ja eriytymisen vähentäminen.
3. Työhyvinvoinnin, retriittitoiminnan ja spiritualiteetin kehittäminen osaksi
työntekijöiden ja sidosryhmien työssä jaksamisen ohjelmaa.
4. Kirkkotilojen monipuolisen käytön edistäminen.
5. Spiritualiteettia tukevan itseohjaavan koulutus- ja kasvatusmateriaalin
valmistaminen seurakuntien ja sidosryhmien käyttöön.
Mahdollisina yhteistyökumppaneina seurakuntayhtymälle ja Helvalle toimisivat mm. Kuopion hiippakunta, Kirkkohallitus, Hiljaisuuden ystävät ry,
Aholansaari, Väärnin pappila, Enonkosken luostari ja Kyrönniemen hiljaisuuden keskus sekä Helsingin yliopiston Teologinen tiedekunta.
Helva-työryhmä esittää, että em. EU-hankkeen valmistelemiseksi osoitettaisiin 38.000 euron määräraha vuoden 2017 talousarvioon. Tämä määräraha sisältäisi hankevalmistelijan 5 kuukauden palkkauskulut tammitoukokuulle (20.000 euroa), asiantuntijoiden (mm. neuvontaa EUhankehakemuksen laatimisessa) palkkiota (4.000 euroa), hankevalmistelijan sekä työryhmän majoitus- ja matkakulut (6.000 euroa), hankehakemuksen valmistelu sidosryhmien ja hankekumppaneiden kanssa kotimaisella ja eurooppalaisella tasolla sekä siihen liittyvien kumppaneiden majoitus-, ravitsemus- ja matkakuluja (4.000 euroa), työtila ja –välineet
(3.000 euroa) sekä puhelin- ja muita kuluja (1.000 euroa).
Hallintojohtaja ehdottaa,
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että Kaupunkiluostari -hankkeen valmisteluun EU-hankkeena varataan
38.000 euron määräraha vuoden 2017 talousarvioon.
Leena Kumpusalo esitti Heikki Juutisen kannattamana, että vuoden 2017
talousarvioon varataan 38.000 euron määräraha kaupunkiluostari
-hankkeeseen, mutta asiasta päätetään lopullisesti vasta, kun tarkempi
ja konkreettinen hankesuunnitelma on saatu joulukuun 2016 talousarviokokoukseen.

Kirkkoneuvosto:

Leena Kumpusalon muutosesitys hyväksyttiin.

202
VIRTUAALIKIRKON TOIMINNAN JATKAMINEN VUONNA 2017
Tuomiokirkon peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2015 kirkkoon asennettiin tekniikka, joka mahdollistaa siellä pidettyjen jumalanpalvelusten ja
muiden kirkkotilaisuuksien esittämisen netissä ns. striimauksen avulla.
Arte Povera Oy on suoralähettänyt ja tallentanut Tuomiokirkon sunnuntaiset klo 10 messut 28.2.2016 alkaen. Arte Povera Oy:n kanssa tehty
sopimus päättyy kuluvan vuoden lopussa.
Arte Povera Oy on antanut uuden tarjouksen jumalanpalvelusten lähettämisestä. Tarjous on esityslistan liitteenä 15. Arte Povera Oy sitoutuu
lähettämään Tuomiokirkosta virtuaalikirkkolähetyksen ( jumalanpalvelus,
3 tuntia) joka sunnuntai. Tarjous on laadittu ns. ”avaimet käteen” periaatteella, jolloin seurakunnan henkilöresursseja ei sitoudu tapahtuman järjestämiseen lainkaan. Kuukausittaisia kiinteitä kustannuksia ovat
maksut CDN-lähetyskaistasta ja Chat-toiminnosta. Yhtiö laskuttaa kustannukset CDN-kaistasta ja Chatistä, vaikka lähetys- ja tallennustoimintapalveluja ei käytettäisikään.
Kuopion Tuomiokirkon klo 10 sunnuntaimessuja on seurannut verkon
kautta reaaliaikaisesti 100 katsojaa. Tallennettuja messuja on seurannut
keskimäärin 400 katsojaa. Suurin katsojamäärä oli 28.2, jolloin messua
seurasi jälkikäteen yli 15 000 ihmistä.
Virtuaalikirkkotoiminnan kustannukset ovat n. 28.000 euroa/vuosi.
Tuomiokirkkoseurakunta on luvannut edelleen rahoittaa hanketta testamenttivaroin 1.000 euroa/kk eli 12.000 euroa/vuosi. Seurakuntayhtymän
osuudeksi tulee näin ollen 1.400 euroa/kk eli 16.800 euroa/vuosi. Tarvittava määräraha sisältyy viestinnän talousarvioon.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että virtuaalikirkkotoimintaa jatketaan Kuopiossa vuoden 2017 loppuun
ja
2. että virtuaalikirkkotoiminnasta tehdään sopimus vuodeksi 2017 Arte
Povera Oy:n kanssa
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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203
UNKARIN SEMINAARIN YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET
Yhteinen kirkkoneuvosto ja johtavat viranhaltijat tekivät seminaarimatkan
Unkariin 2 - 5.9.2016. Matkalla vierailtiin Györin ja Csepelin ystävyysseurakunnissa. Näiden vierailujen lisäksi matkan antia oli seminaari, joka toteutettiin ns. Open Space -periaatteella. Seminaarin järjestelyistä vastasi
kehittämiskonsultti Raimo Turunen Kirkkopalveluista.
Seminaarityöskentelyssä käsiteltiin osanottajien esiin nostamia aiheita.
Keskustelu tapahtui ns. toreilla, joissa kirjattiin ylös osanottajien kesken
käytyä keskustelua. Yhteenveto Open Space -torien tuloksista on esityslistan liitteenä 16.
Seminaarissa nousivat esille seuraavat torit:
1. Tuomiokirkkoseurakunnan tilat
2. Kuopion seurakunnat vuonna 2030
3. Yhteiset työmuodot – tulevaisuus
4. Rakenne
5. Seurakunta – yhtymä
6. Rakennukset
7. Lapset, nuoret, tulevaisuuden seurakuntalaiset
8. Tulevaisuuden kirkko Kuopiossa
9. Maallikot käyttöön.
Toreilla käytiin vilkasta keskustelua esillä olevista aiheista. Osittain eri torit käsittelivät myös samoja asioita. Käyty keskustelu ja toreilta kirjatut
muistiinpanot antavat hyvän pohjan jatkaa keskustelua keskeisistä kysymyksistä ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Tärkeää olisi, että seminaarissa esiin tuotuja kehittämishankkeita lähdettäisiin selvittämään ja tarvittaessa viemään eteenpäin. Sen tähden olisi
perusteltua sopia jatkotoimenpiteistä.
Käydyn keskustelun perusteella jatkovalmisteluun ovat jo tulossa seurakuntayhtymän toimitilakysymykset (torit 1 ja 6) ja yhteisten työmuotojen
organisointi (tori 3 ja osittain myös tori 5).
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi tässä vaiheessa käydä keskustelun kehittämishankkeiden priorisoinnista. Sen pohjalta asiaa voitaisiin valmistella
eteenpäin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että käydään keskustelu seminaarissa esitettyjen kehittämishankkeiden priorisoinnista ja päätetään jatkovalmistelusta.
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Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittelyä jatketaan, kun
uusi kirkkoneuvosto on valittu vuoden 2017 alussa.

204
TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN SELVITTÄMÄÄN YHTEISTEN TYÖALOJEN ORGANISOINTIA JA
YHTEISTEN TYÖALOJEN SÄÄSTÖVELVOITTEEN MÄÄRITTELY
Kuopion seurakuntayhtymässä on keskusteltu tarpeesta organisoida uudelleen ns. yhteisten työalojen toiminta. Aihe nousi esille myös pitkään
valmistellussa seurakuntarakenteen muutosprosessissa. Siinä lähtökohtana oli, että kaikkien seurakuntien olisi pitänyt kuulua seurakuntayhtymiin. Seurakuntayhtymät hoitaisivat kaikki tukitoiminnot – hallinnon, talouden, kiinteistöt ja hautausmaat. Kaikki seurakunnallinen toiminta oli
tarkoitus siirtää paikallisseurakuntiin, mikäli se vaan olisi mahdollista.
Seurakuntarakennehanke kaatui kirkolliskokouksessa vuonna 2015.
Kuopion seurakuntayhtymässä valtaosa seurakunnallisesta toiminnasta
on perinteisesti ollut seurakunnissa ja vain ns. erityistyömuodot on hoidettu yhtymässä. Yhteisen lapsityön hajauttaminen valtaosin paikallisseurakuntiin on vahvistanut tätä kehitystä. Yhteisinä työmuotoina hoidetaan
tällä hetkellä seuraavat toiminnot:
1. Yhteinen lapsityö
2. Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö
3. Yhteinen diakonia (Diakoniakeskus)
4. Sairaalasielunhoito
5. Perheneuvonta
6. Palveleva puhelin ja
7. Viestintä
Periaatteessa yhteisten työalojen organisointi on mahdollista järjestää ainakin seuraavilla tavoilla:
-

Säilytetään yhteisten työalojen organisaatio ennallaan.

-

Siirretään kaikki yhteiset työalat paikallisseurakuntiin.

-

Siirretään osa yhteisistä työaloista paikallisseurakuntiin ja pidetään
osa toiminnoista edelleen seurakuntayhtymän toimintoina.

Mikäli toimintoja jää edelleen seurakuntayhtymän tehtäväksi, olisi hyvä
selvittää myös yhteisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehisyyskysymys. Tällä hetkellä yhteisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Nykyinen käytäntö ei ole kovin toimiva ja lisää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan
työtaakkaa. Esimieskysymystä olisi hyvä pohtia samassa yhteydessä kuin
yhteisten työalojen organisointia muutenkin.
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Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut toimintayksiköille toimintayksikkökohtaiset säästövelvoitteet. Säästövelvoitteita ollaan parasta aikaa tarkistamassa. Yhteisten työalojen osalta on tällä hetkellä määritelty kullekin toimintayksikölle oma säästövelvoitteensa. Periaatteena on, että säästövelvoite kohdistuu suhteellisesti yhtä suurena kaikkiin toimintayksiköihin. Olisi
hyvä pohtia, voitaisiinko sama säästövelvoite saada aikaan ajamalla alas
jokin tai jotkin nykyisistä toiminnoista, jolloin muihin työaloihin ei tarvitsisi
kohdistaa säästötoimia.
Yhteisten työalojen organisointia, johtamista ja säästövelvoitteen määrittelyä valmistelemaan voitaisiin asettaa työryhmä. Työryhmän puheenjohtajaksi voitaisiin nimetä henkilöstöasiain johtokunnan puheenjohtaja Marketta Rantama ja muiksi jäseniksi yhteisen palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja Heli Vuojärvi, yhteisen kasvatuksen johtokunnan puheenjohtaja
Juha Hämäläinen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tarja Välimäki, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Upi Heinonen ja kirkkoherra Hannu Koskelainen. Työryhmän sihteeriksi voitaisiin kutsua hallintosihteeri Aarne Blom.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla voisi olla
läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan yhteisten työalojen organisointia ja säästövelvoitteen määrittelyä,
2. että työryhmän puheenjohtajaksi nimetään henkilöstöasiain johtokunnan
puheenjohtaja Marketta Rantama ja muiksi jäseniksi yhteisen palvelutyön
johtokunnan puheenjohtaja Heli Vuojärvi, yhteisen kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Juha Hämäläinen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tarja Välimäki, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Upi Heinonen ja kirkkoherra
Hannu Koskelainen,
3. että työryhmän sihteeriksi kutsutaan hallintosihteeri Aarne Blom,
4. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa ja
5.että työryhmän tehtävänä on tehdä esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle
yhteisten työalojen organisoinnista ja säästövelvoitteen määrittelystä.
6. työryhmän tulee antaa selvityksensä yhteiselle kirkkoneuvostolle
31.3.2018 mennessä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

205
TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN SELVITTÄMÄÄN KESKUSSEURAKUNTATALON
TOIMITILAKYSYMYKSIÄ
Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan varsin suuri kiinteistökanta.
Kiinteistöjen lukumäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2005 alkaneiden seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntayhtymällä on tällä
hetkellä 17 kirkkoa, 16 seurakuntataloa, 6 kappelia ja 4 leirikeskusta. Yhteensä näiden kiinteistöjen pinta-ala on n. 53 000 m². Lisäksi seurakuntayhtymällä on 36 hautausmaata ja n. 3 800 ha metsämaata.
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Suuresta kiinteistökannasta johtuen seurakuntayhtymällä on myös erittäin
suuri peruskorjausvelka. Vuosille 2017 – 2024 laaditun investointisuunnitelman mukaan suunnittelukaudella on tarvetta 25,2 miljoonan euron investointeihin, joista lähes kaikki ovat peruskorjausinvestointeja.
Edellä mainittu investointiohjelma ei sisällä vielä Keskusseurakuntatalon
peruskorjausta. Sen kustannuksiksi on arvioitu n. 11 miljoonaa euroa.
Keskusseurakuntatalossa ei ole varsinaisesti mittauksissa todennettuja
sisäilmaongelmia, mutta useat työntekijät ovat saaneet oireita ja mm.
Viestintä ja Perheasiain neuvottelukeskus on jouduttu siirtämään vuokratiloihin. Näyttäisi siltä, että seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja peruskorjata Keskusseurakuntataloa. Tämä tarkoittaa sitä, että
Keskusseurakuntatalolla sijaitsevat toiminnot eli Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat, Tuomiokirkon toimistot ja seurakuntayhtymän eri työalojen toimistot on jossain vaiheessa siirrettävä muualle ja Keskusseurakuntatalosta luovuttava. Uusia tiloja joudutaan etsimään myös Diakoniakeskukselle ja Nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle.
Kaikki toimistot on mahdollista siirtää vuokratiloihin, joita löytyy Kuopiosta
kohtuullisen edullisesti kohtuullisen hyviltä paikoilta. Ongelman sen sijaan
muodostavat Tuomikirkkoseurakunnan seurakuntatilat. Valmiita tiloja ei
ole saatavilla ja uusien tilojen rakentaminen on kallista. Keskusseurakuntatalosta luopuminen edellyttää, että on selvitetty, mihin Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat sijoitetaan. Vasta sen jälkeen voidaan toimistoja alkaa siirtämään pois seurakuntatalolta.
Keskusseurakuntatalon toimitilakysymyksen ratkaisemista valmistelemaan olisi perusteltua asettaa erillinen työryhmä, jonka tehtävänä olisi
selvittää eri vaihtoehdot ja tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys Keskusseurakuntatalon toimitilakysymyksen ratkaisemiseksi. Tavoitteeksi
voitaisiin asettaa, että työryhmä jättäisi esityksensä tammikuun 2017 loppuun mennessä. Työryhmän puheenjohtajaksi voitaisiin nimetä kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Erkki Oinonen ja muiksi jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Jantunen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Hannu Tervonen, arkkitehti Kaisu Vasara, rakennusmestari Aira Pesonen ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston
jäsen Merja Leppälä. Työryhmän sihteeriksi voitaisiin kutsua kiinteistöpäällikkö Petri Rautio. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla voisi olla läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan Keskusseurakuntatalon toimitilakysymystä,
2. että työryhmän puheenjohtajaksi nimetään kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan puheenjohtaja Erkki Oinonen ja muiksi jäseniksi yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Jantunen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Hannu Tervonen, arkkitehti Kaisu Vasara, rakennusmestari Aira Pesonen
ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen Merja Leppälä
3. että työtyhmän sihteeriksi kutsutaan kiinteistöpäällikkö Petri Rautio,
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4. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa ja
5. että työryhmän tulee tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys Keskusseurakuntatalon toimitilakysymyksen ratkaisemiseksi 31.1.2017 mennessä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

206
TILOJEN VUOKRAAMINEN DIAKONIAKESKUKSELLE

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.12.2014 myydä seurakuntayhtymän omistamat Talo Oy Suokatu 31:n osakkeet. Taloyhtiö on myynyt kaikki osakkeet
YIT-yhtymälle 26.6.2015. Myynnin seurauksena NNKY ja Diakoniakeskus
joutuivat siirtymään väistötiloihin Suokatu 22:een.
.
Tulliportinkatu 25:n tiloista tehtiin 20.5.2015 viiden vuoden vuokrasopimus
Trevian Asset Management Oy:n kanssa, 9.300,00 €:n kuukausivuokralla. Tilojen ottaminen NNKY:n ja Diakoniakeskuksen käyttöön edellytti tilojen perusteellista korjaamista. Hankkeelle saatiin lainvoimainen rakennuslupa
6.7.2015. Tämä hanke ei kuitenkaan edennyt.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 8.2.2016. Kirkkoneuvosto päätti, että
18.5.2015 tehty vanha viiden vuoden vuokrasopimus puretaan ja tehdään
uuden omistajan kanssa 12 vuoden vuokrasopimus 24,18 €/kk/m² vuokralla.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että rakennuksen omistaja teettää kokonaisuudessaan tilan peruskorjauksen ja tämä huomioidaan vuokran määrässä
ja vuokrattaviin tiloihin siirtyvät Diakoniakeskus ja NNKY.
Tulliportinkatu 25 tilojen peruskorjaaminen ei ole toteutunut suunnitellusti.
Yhtenä syynä on ollut, ettei vuokranantajan kanssa ole päästy yksimielisyyteen korjaustöiden rahoituksesta. Tulliportinkadun kiinteistön omistaja etsi
uutta omistajaa kiinteistölle, mutta kiinteistön myynti ei ole toteutunut.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 29.8.2016 purkaa Tulliportinkatu 25 koskevan
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokranantajalle 100.000 euron vahingonkorvauksen.
Diakoniakeskuksen työntekijöillä on tällä hetkellä työhuoneet Neulamäessä.
Diakoniakeskuksen työntekijöillä on luonnollisesti mahdollisuus käyttää kaikkia seurakuntayhtymän tiloja, mikäli ne ovat vapaana.
Diakoniakeskuksen tehokas toiminta edellyttää omia tiloja. Tällaiset tilat on
mahdollista saada vuokralle Vuorikatu 21:stä. Vuokrattavan tilan omistaa
Keskisuomalainen Oyj. Tilat ovat katutasossa. Vuokrattavan tilan suuruus on
270 m2. Tilan vuokra on 15 euroa/m²/kk. Kuukausivuokra on 4.050 euroa.
Vuokra on arvonlisäveroton, koska siinä harjoitettava toimintakin on arvonlisäverotonta. Esityslistan liitteenä 17 on vuokrattavan tilan pohjapiirros.
Koska Keskusseurakuntatalon tilakysymyksiä ollaan vasta selvittelemässä,
voitaisiin diakoniakeskuksen tiloista tehdä toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, jossa irtisanomisaika on 6 kuukautta. Tämä mahdollistaa sen, et-
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tä niistä voidaan luopua suhteellisen nopeasti, jos tehtävä selvitys päätyy toisenlaisiin järjestelyihin diakoniakeskuksen tilojen suhteen.
Tilat on mahdollista saada käyttöön välittömästi. Tiloissa ei ole tässä vaiheessa järkevää tehdä suuria korjauksia. Ne voidaan ottaa käyttöön pienillä
muutaman tuhannen euroa korjauksilla. Mm. WC joudutaan muuttamaan
inva-käyttöön ja asentamaan aulatilaan keittiökalusteet. Mikäli tilaan jäädään
pysyvämmin, voidaan sitä remontoida lisää ja samalla neuvotella vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen muuttamisesta pitkäaikaiseksi.
On myös perusteltua selvittää, voitaisiinko Arkin ja Mummon mökin toiminnot
keskittää vuokrattavaan tilaan.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että seurakuntayhtymä vuokraa Vuorikatu 21 -tilat Diakoniakeskuksen
käyttöön esitetyin ehdoin.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

207
MATKA-ASIA
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto keskusteli matkaan liittyvistä asioista.

208
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

209
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite
§:ään 209. Liite 18.

210
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.50.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 10.10.2016

Markku Hyvärinen

Heikki Juutinen

