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Aika

Maanantai 12.9.2016 klo 16.30 – 17.22

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio
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Kokoonpano ja läsnäolo
Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Markku Hyvärinen
Heikki Juutinen
Leena Kumpusalo
Sinikka Marttila
Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
läsnä
varapuheenjohtaja
läsnä, poistui klo
17.11, § 171 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä, poistui klo
17.11, § 171 käsittelyn aikana
Wetzellin varajäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Tammekannin varajäsen läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa

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
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

--

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä 517: 1, 2.

Matti Jantunen

läsnä

163
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
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Esityslista on postitettu hallintovirastosta 7.9.2016.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

164
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari Niskanen ja Tarja Välimäki.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Niskanen ja Tarja Välimäki.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 14.9 – 30.9.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

165
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

166
ALMA TERVON AVUSTUSANOMUS
Alma Tervo hakee Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymältä avustusta osallistuakseen vapaaehtoistyöntekijänä Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kirkkomusiikkiprojektiin. Avustusanomus on esityslistan liitteenä 1. Hanke on osa Kuopion hiippakunnan ja Jordanian ja Pyhän
maan luterilaisen kirkon (ELCJHL) kumppanuussopimusta. Tehtävän
hoitamisesta ei makseta palkkaa.
Alma Tervo, joka on valmistunut keväällä musiikin kandidaatiksi SibeliusAkatemian Kuopion yksiköstä, on lähdössä syyskuun lopussa vapaaehtoistyöntekijäksi Palestiinaan kirkkomusiikin kehittämishankkeeseen. Hän
lähtee jatkamaan hanketta, jota Puijon seurakunnan kanttori Joona Saraste oli aloittamassa vuosi sitten. Kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä paikallisten musiikkiosaamista niin, että he pystyisivät hoitamaan
jumalanpalvelusten musiikkiosuudet omin avuin. Työ sisältää kanttorina
olemista, yhteistyötä paikallisten koulujen musiikin opettajien kanssa,
musiikkituntien järjestämistä kouluissa, sekä piano- ja urkutuntien pitoa.
Työalue kattaa Betlehemin, Beit Sahourin, Beit Jalan, Ramallahin ja
mahdollisesti myös Ammanin sekä Jerusalemin seurakunnat ja lisäksi
muutamia kouluja kyseisillä alueilla.
Jakso kestää kolme kuukautta sisältäen option kolmen kuukauden
jatkosopimuksesta. Hanke toteutetaan kolmikantasopimuksena,
jossa osapuolina ovat Kuopion hiippakunta, Suomen Lähetysseura,
sekä ELCJHL (Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy
Land). Lähetysseura kustantaa työalueella majoituksen, työmatkat
ja ruokarahan.
Omakustanteisiksi jäävät lennot (425,60 €), lääkärintodistus (51,40 €),
kansainvälinen rokotuskortti (53 €), rokotukset (415,59 €), vakuutukset
(n. 300 €), päivittäistarvikkeet (n. 80 €/kk), työkäyttöön tarvittavat nuotit,
tietokone (379,90 €), puhelin ja puhelinlaskut eli yhteensä n. 1.865 €.
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Kumppanuussopimuksella hiippakuntamme on sitoutunut mm. keskinäisen vuorovaikutuksen kasvuun, teologisen vaihdon tehostamiseen, yhteistyömuotojen kehittämiseen (mm. työntekijä- ja harjoittelijavaihto erityisesti kirkkomusiikin alalla) sekä ELCJHL:n toiminnan taloudelliseen tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Kumppanuussopimuksen toteuttamiseen hiippakunta on kutsunut alueensa seurakunnat. Kuopiosta
Alavan ja Puijon seurakunnilla on nimikkosopimuksia, joilla tuetaan taloudellisesti ELCJHL:n työtä.
Kirkkomusiikki on yksi keskeisiä yhteistoiminnan kehittämisen muotoja.
ELCJHL ja Suomen Lähetysseura ovat valmistelleet kirkkomusiikin kehittämisprojektia. Valmisteluun ovat osallistuneet hiippakuntasihteeri Jukka
Helle ja Sibelius-Akatemian eläkkeellä oleva rehtori Pekka Vapaavuori.
Puijon seurakunnan kanttori Joona Saraste toimi vastaavassa tehtävässä
15.9 – 31.12.2015. Hän oli palkattomalla virkavapaalla omasta virastaan.
Suomen Lähetysseura järjesti Sarasteelle asunnon ja korvasi matkat Israelissa ja palestiinalaisalueilla sekä maksoi pienen päivittäisen ateriakorvauksen.
Espoon tuomiokirkkoseurakunta on myöntänyt Alma Tervolle avustusta
300 €. Hän on hakenut avustusta myös Kuopion hiippakunnalta. Tuomiokapituli päättää avustuksen myöntämisestä 8.9.2016.
Myös seurakuntayhtymä on periaatteessa sitoutunut omalta osaltaan rahoittamaan hanketta. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntayhtymä voisi myöntää Alma Tervolle 850 € avustuksen, jolloin hän saisi kulunsa katetuksi. Edellä mainitussa summassa on otettu huomioon avustus, jonka Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on hänelle myöntänyt.
Avustuksen saaja on perusteltua velvoittaa toimittamaan raportti matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Alma Tervolle myönnetään 850 euron avustus toimimiseen vapaaehtoistyöntekijänä Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon
kirkkomusiikkiprojektissa 15.9 – 31.12.2016 välisenä aikana,
2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista,
3. että Alma Tervo velvoitetaan toimittamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle raportti matkastaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

167
SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN NILSIÄN ALUESEURAKUNNASSA
Seurakuntamestari Juhani Hakkaraiselle on myönnetty ero seurakuntamestarin virasta 1.9.2015 lukien. Viran sijoituspaikka oli Nilsiän alueseurakunta Järvi-Kuopion seurakunnassa. Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut 24.11.2015 luvan täyttää virka määräaikaisesti 31.12.2016 saakka.
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Järvi-Kuopion seurakunnassa on kahdeksan seurakuntamestarin virkaa,
joista yhden haltija on pitkällä virkavapaalla ja eläköitymisen johdosta
kaksi virkaa on tällä hetkellä täytetty määräaikaisesti. Järvi-Kuopion seurakunnan hyväksytyssä säästösuunnitelmassa on tavoitteena luopua jatkossa kahdesta kiinteistötoimen virasta, joista toinen on Riistavedelle ja
toinen Vehmersalmelle sijoitettu virka. Nilsiän alueseurakunnassa on
vuodessa yli sata siunausta ja sen alueella on kolme seurakunnan toimipistettä. Nilsiän alueella työskentelevät kiinteistötyöntekijät ovat tarvittaessa käytettävissä myös muissa Järvi-Kuopion alueseurakunnissa. JärviKuopion seurakunta katsoo, että edellä esitetyistä syistä seurakuntamestarin virka on välttämätöntä täyttää Nilsiän alueseurakunnan toiminnan
turvaamiseksi.
Henkilöstösuunnitelmassa tehdyn linjauksen mukaan virkoja pyritään
muuttamaan työsuhteiksi aina, kun se on mahdollista. Järvi-Kuopion seurakunnan, Nilsiän alueseurakunnan, seurakuntamestarin virka on yleisen
linjan mukaisesti perusteltua muuttaa työsuhteeksi.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntamestarin palvelussuhde
on perusteltua täyttää vakinaisesti 1.1.2017 lukien.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Nilsiän alueseurakuntaan sijoitettu seurakuntamestarin palvelusuhde täytetään vakinaisesti 1.1.2017 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

168
SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Seurakuntamestari Juhani Hakkarainen on jäänyt eläkkeelle Nilsiän alueseurakunnan seurakuntamestarin virasta 1.9.2015. Seurakuntamestarin
virka on perusteltua yleisen linjauksen mukaan muuttaa työsuhteeksi ja
virka lakkauttaa.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Nilsiän alueseurakuntaan sijoitettu seurakuntamestarin vaativuusryhmän 402 virka lakkautetaan 1.1.2017 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

169
SÄRKINIEMEN SEURAKUNTATALON KIINTEISTÖKAUPAN
ESISOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 10.12.2013 seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivityksen vuosille 2014 - 2021. Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista.
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Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin:
Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo, Kaavin vanha pappila, Niemenpappilan leirikeskus, Nilsiän Pikku Pappila, Syvänniemen
pappila, Vehmersalmen rivitalo, Nilsiän Iso Pappila, Nilsiän Kanttorila ja
Nilsiän Tiirinlahden leirikeskus.
Kiinteistöstrategian toteuttamiseen liittyen yhteinen kirkkovaltuusto päätti
16.12.2014 tehdä esisopimuksen Särkinimen seurakuntatalon (Kiinteistötunnus 297-15-37-2) myynnistä rakennusliike Lapti Oy:lle. Esisopimuksella sovittiin, että tontille haetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen. Kaavamuutos olisi pääsisällöltään: Tonttimerkintä AK ja tavoitetehokkuus e= 0,8 – 1,0. Rakennusoikeuden määrä tulisi olla 4 600 – 5 800 k-m2. Ostaja vastaa kaavahankkeen suunnittelemisesta ja eteenpäinviemisestä yhdessä myyjän kanssa. Kaavoitusmaksuista ja –kustannuksista vastaa tontin myyjä. Tontilla sijaitsevan seurakuntatalon purkukustannuksista vastaa ostaja. Myyjä vastaa mahdollisista maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuvista kustannuksista. Tarjoushinta edellä mainituin ehdoin ja kaavamuutoksen jälkeen on 245,00 €/km2. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös alistettiin kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti kirkkovaltuuston päätöksen ja esisopimus allekirjoitettiin 4.6.2015. Esisopimus on esityslistan liitteenä 2.
Esisopimukseen sisältyy klausuuli, jonka mukaan esisopimus raukeaa
ilman erillistä purkusopimusta ja ilman minkäänlaisia taloudellisia tai muita velvoitteita puolin tai toisin, mikäli asemakaavamuutos ei saa lain voimaa viimeistään 31.12.2017. Mikäli lainvoimaisuus riippuu valitusajoista
tai muusta vastaavasta syystä, esisopimus on kuitenkin edelleen voimassa valitusajan tai vastaavan päättymiseen asti.
Kuopion kaupunki on sijoittanut Särkiniemen seurakuntatalon tontin kaavoitusohjelmassaan vuodelle 2016. Kaupungin henkilöstöresurssivajeesta johtuen kaavoituksen käynnistyminen on viivästynyt alkuperäisestä
suunnitelmasta. On mahdollista, että asemakaavaa ei saada kaupunginvaltuuston käsittelyyn ennen 31.12.2017. Mikäli näin tapahtuu, sopimus
raukeaa. Sopimuksen raukeaminen ei ole seurakuntayhtymän edun mukaista. Myös rakennusliike on ilmoittanut pitävänsä tärkeänä, että määräaikaa voidaan jatkaa vuoden 2018 loppuun.
Esisopimusta on tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että sopimukseen
sisältyvää määräaikaa, joka koskee esisopimuksen raukeamista, ellei
kaava ole saanut lainvoimaa, jatketaan yhdellä vuodella 31.12.2018
saakka.
Koska kysymyksessä on kiinteän omaisuuden myyntiä koskeva esisopimus, myös sen muuttaminen edellyttää kirkkolain 14 luvun 4 luvun mukaan asiaa koskevan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen alistamista
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että rakennusliike Lapti Oy:n kanssa tehtyä Särkiniemen seurakuntatalon (kiinteistötunnus 297-15-37-2) myyntiä koskevaa esisopimusta
muutetaan siten, että sopimukseen sisältyvää määräaikaa, joka kos-

KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

10/2016
10/2016

6

kee esisopimuksen raukeamista, ellei asemakaava ole saanut lainvoimaa, jatketaan yhdellä vuodella 31.12.2018 saakka ja
2. että kirkkovaltuuston asiaa koskeva päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

170
TULLIPORTINKATU 25 VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMISTA KOSKEVA SOPIMUS
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 29.8.2016 purkaa Trevian Retail II Holding 2 Oy:n kanssa tehdyn Tulliportinkatu 25 koskevan vuokrasopimuksen ja maksaa 100.000 euroa ns. sovintorahana.
Asiasta on tehty erillinen sovintosopimus, jonka on allekirjoittanut seurakuntayhtymän puolesta asianajaja Henri Hyvärinen. Sopimus on esityslistan liitteenä 3.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

- että sopimus merkitään tiedoksi
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

171
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto keskusteli seminaarimatkan aikana esille tulleista
asioista.

172
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

173
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite
§:ään 173. Liite 4.

174
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.22.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 12.9.2016

Kari Niskanen

Tarja Välimäki

7

