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Aika

Ma 22.2.2016 klo 16.30 – 17.17

Paikka
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Kokoonpano ja läsnäolo

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
Wetzellin varajäsen
jäsen
jäsen
Heinosen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
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

läsnä
poissa
poissa
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 tervetulleiksi ja avasi
kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka
aikana veisattiin virsi 289.

Matti Jantunen

läsnä

35
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 16.2.2016.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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36
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina Tammekann ja Hannu Tervonen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Hannu Tervonen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 24.2 – 11.3.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

37
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään ilmoitusasia
ja yhteisen kirkkoneuvoston mahdollinen seminaarimatka.

38
SOPIMUKSEN TEKEMINEN KOIVURANTA -NIMISEN TILAN 297-474-16-54 LUOVUTTAMISESTA ASTA HEIMON TESTAMENTTIRAHASTOLTA KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄLLE JA SITOUTUMINEN MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRAN RAHOITTAMISEEN
Männistön seurakunnalla on Asta Heimon testamenttirahasto. Testamenttirahaston varoja voidaan käyttää testamentin sääntöjen mukaan
Männistön seurakunnan diakoniatyöhön. Testamenttirahaston pääoma
muodostuu Asta Heimon testamentilla Männistön seurakunnalle testamenttaamasta omaisuudesta. Pääosan testamenttirahaston omaisuudesta ja pääomasta muodostaa Koivuranta -niminen metsätila, joka sijaitsee
Karttulassa. Tilan pinta-ala on 150,9 hehtaaria. Tästä metsämaata on
146,5 hehtaaria ja muuta maata 4,4 hehtaaria.
Männistön seurakunta on perinteisesti rahoittanut testamenttirahaston
tuotolla yhden diakoniaviranhaltijan palkkakulut. Testamenttirahaston tulot muodostuvat pääasiassa puunmyyntituloista. Viime vuosina metsätalouden tuotto ei ole riittänyt kattamaan kuin osa-aikaisen diakoniatyöntekijän palkkakulut. Metsäomaisuus on myös verotuksen kannalta sikäli
ongelmallinen, että metsätulosta maksetaan veroa siitä huolimatta, että
tuotto käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen. Jos omaisuus olisi vaikkapa pörssi- tai asunto-osakkeissa tai muissa arvopapereissa, ei veroa
tarvitsisi maksaa.
Hallintojohtaja on keskustellut Männistön seurakunnan edustajien kanssa
vaihtoehdosta, että seurakuntayhtymä lunastaisi käypään hintaan Koivurannan tilan. Asta Heimon testamenttirahaston olisi tämän jälkeen mahdollista sijoittaa tilan myynnistä saadut varat muihin kohteisiin. Tämä
vaihtoehto myös mahdollistaisi sen, että testamenttirahaston varoin olisi
mahdollista rahoittaa kokoaikaisen diakonityöntekijän palkkakulut kohtuullisen pitkäksi aikaa.
Koivurannan tilan arvosta on laadittu arviokirja. Arviokirjan mukaan Koivurannan tilan metsätalousmaan käypä arvo on 441.000 euroa. Lisäksi ti-
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lan alueella on 4 kpl rantarakennuspaikkoja, joiden yhteisarvoksi on arvoitu 42.000 euroa. Näin tilan kokonaishinnaksi tulee 483.000 euroa.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan tilan omistuksen siirtyminen Asta
Heimon testamenttirahaston omistuksesta seurakuntayhtymän omistukseen hyödyttää molempia osapuolia. Männistön seurakunnan mahdollisuudet käyttää rahaston varoja helpottuvat ja metsätilan omistaminen sopii seurakuntayhtymälle, koska se harjoittaa muutenkin mittavassa laajuudessa metsätaloutta.
Seurakuntayhtymä voisi lunastaa Koivurannan tilan. Metsätilan ostoon on
varauduttu vuoden 2016 talousarvion investointiosassa. Kiinteän omaisuuden hankinnasta päätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 10.11.2015.
Seurakuntaneuvosto palautti asian jatkovalmisteluun.
Asian valmistelua jatkettiin ja esitettiin seuraavaa: Asiassa voitaisiin edetä konkreettisesti siten, että Männistön seurakunta luovuttaisi Koivurannan tilan seurakuntayhtymälle. Seurakuntayhtymä sitoutuisi puolestaan
pitämään yllä yhtä Männistön seurakunnan diakonian virkaa niin kauan
kuin metsätilan arvo – 500 000 euroa – riittäisi oikein sijoitettuna viran rahoittamiseen. Käytännössä tämä voisi tapahtua niin, että seurakuntayhtymä rahastoisi 500 000 euroa. Tämä summa sijoitettaisiin puoliksi pörssiosakkeisiin ja puoliksi korkoinstrumentteihin. Nordean sijoitusneuvoja
on laatinut laskelman siitä, montako vuotta ko. summalla voitaisiin rahoittaa diakonian virkaa. Sijoitetun pääoman keskimääräiseksi tuotoksi on
arvioitu 4 prosenttia/vuosi. Enimmäistuotoksi on arvioitu 20,1 prosenttia/vuosi ja vähimmäistuotoksi – 10,7 prosenttia/vuosi. Keskimääräisellä
tuotolla pääoman tuotoksi on arvioitu 10 vuodessa 48,3 %. Diakonian viran vuosikustannuksiksi on arvioitu 45.000 euroa. Laskelman mukaan
kymmenen vuoden kuluttua pääomaa olisi jäljellä 201.000 euroa, jolla olisi mahdollista jatkaa viran rahoitusta vielä hieman yli 4 vuotta. Mikäli tuottotaso olisi arvioidun enimmäistuoton mukainen (127,4 %) virkaa voitaisiin ylläpitää huomattavasti pitempään ja jos vähimmäistuotto toteutuu,
virkaa voidaan ylläpitää 9 vuotta.
Todennäköisin vaihtoehto on, että diakonian virkaa on mahdollista ylläpitää 10-15 vuotta.
Koivurannan tilan luovuttamisesta ja sitoutumisesta ylläpitämään diakonian virkaa olisi tarkoituksenmukaista tehdä kirjallinen sopimus.
Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta 16.12.2015 ja jätti asian edelleen
valmisteltavaksi. Samalla se valtuutti kirkkoherra Aulikki Mäkisen, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäen ja neuvoston jäsenen
Matti Jantusen käymään yksityiskohtaisempi neuvottelu hallintojohtaja
Timo Korhosen kanssa sijoitustoiminnan vaihtoehdoista ja seurakuntayhtymän sitoutumisesta viran ylläpitoon tietyiksi vuosiksi.
Asiasta pidettiin neuvottelu 21.1.2016. Tässä neuvottelussa sovittiin, että
Männistön seurakunta luovuttaa Asta Heimon testamenttirahastolle kuuluvan Koivuranta -nimisen tilan 500.000 euron korvausta vastaan. Seurakuntayhtymä puolestaan sitoutuu sijoittamaan ko. varat Asta Heimon testamenttirahastoon, jonka hallinnointi siirtyy samalla seurakuntayhtymälle.
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Rahaston hoitokuntana toimisi jatkossa Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunta. Seurakuntayhtymä sitoutuu pitämään yllä yhtä Männistön
seurakunnan diakonian virkaa vähintään 13 vuoden ajan ja myös sen jälkeen, niin kauan kuin pääoma ja sen tuotto antaa siihen mahdollisuuden.
Ehdotus Männistön seurakunnan ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
kanssa tehtäväksi sopimukseksi on esityslistan liitteenä 1.
Kiinteän omaisuuden hankinnasta päätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Kysymyksessä ei ole varsinainen kiinteistökauppa, koska seurakuntayhtymällä on jo lainhuuto Koivurannan tilaan. Näin olleen sen luovuttamista koskevaa päätöstä ei myöskään tarvitse alistaa Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 15.2.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen hyväksymistä esitetyn mukaisesti
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Männistön seurakunta luovuttaa Koivuranta -nimisen tilan RN:o
297-474-16-54 seurakuntayhtymälle 500.000 euron korvausta vastaan,
2. että seurakuntayhtymä sijoittaa 500.000 euroa Asta Heimon testamenttirahastoon, jonka hallinnointi siirtyy samalla seurakuntayhtymälle
3. että Asta Heimon testamenttirahaston hoitokuntana toimii jatkossa Elli
Kankkusen testamenttirahaston hoitokunta,
4. että seurakuntayhtymä sitoutuu pitämään yllä yhtä Männistön seurakunnan diakonian virkaa vähintään 13 vuoden ajan, ja sen jälkeen
niin kauan kuin testamenttirahaston pääoma ja sen tuotto riittää,
5. että Männistön seurakunnan kanssa tehdään asiasta liitteen 1 mukainen sopimus ja
6. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus
seurakuntayhtymän puolesta.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

39
RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN
KIINTEISTÖIHIN
Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan tänä päivänä tietokoneohjattua tekniikkaa, joka säätelee kiinteistön energiankulutuksenhallintaa ja sisäilmamukavuutta. Tärkeimmät säädöt liittyvät lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Sen lisäksi automaatiolla ja mittaroinnilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi veden käyttöön. Nykyaikainen rakennusautomaatio optimoi energiankulutuksen ja sisäilman viihtyisyyden olosuhteiden ja todellisen käytön
mukaan.
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Kaikki tänä päivänä toimitettavat järjestelmät varustetaan etäseuranta- ja
ohjausmahdollisuudella. Se mahdollistaa paremman informaation kiinteistön omistajalle. Etäyhteyden avulla voivat myös eri palveluntuottajat tarjota reaaliaikaista seuranta- ja huoltopalvelua. Etäpalvelujen avulla voidaan
tuottaa tarkkoja ja oikeita päätelmiä erilaisissa häiriötilanteissa. Paikallisesti ei enää aina tarvita henkilökuntaa tai erityisasiantuntemusta.
Rakennusautomaatio mahdollistaa säästöjä kiinteistöihin. Yli puolet käyttökuluista on sellaisia, joihin voidaan vaikuttaa automaatiolla. Mahdolliset
säästöt voivat olla 10 - 30 % nykyisistä käyttökuluista.
Säästöt ovat saavutettavissa systemaattisella suunnittelulla ja reaaliaikaisella seurannalla. Ellei kiinteistöjä tarkkailla jatkuvasti, voi laitevika tai virheellisesti tehty käsisäätö vaikuttaa haitallisesti vuosikausia.
Automaatio on mahdollista saneerata ja asentaa jälkikäteen myös vanhempiin rakennuksiin. Oikein toteutettu ja oikea-aikainen automaatiojärjestelmän saneeraus tuo tyypillisesti hintansa takaisin 1-2 vuodessa.
Automaation ohjauksiin voivat vaikuttaa kalenteri, kellonaika ja tilan käyttöaste, kuten tilassa olevien henkilöiden määrä. Myös sää, sääennuste ja
rakennuksen oma massa voidaan huomioida ennakoivasti automaatiolla.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on lähes 40 kiinteistöä, joiden rakennusautomaatiojärjestelmien taso on kirjava. Seurakuntayhtymän
energiakulut vuonna 2015 olivat 1.013.029,65 euroa. Automaatiojärjestelmä puuttuu 15:sta kiinteistöstä. 16 kiinteistössä automaatiojärjestelmä
on, mutta ei sen etäkäyttömahdollisuutta.
Vuoden 2016 talousarvion investointiosaan on varattu automaatioinvestoinnille määrärahoja seuraavasti:
Tuomiokirkkoseurakunta
Alavan seurakunta
Kallaveden seurakunta
Järvi-Kuopion seurakunta
Yhteensä:

15.000,00 €
10.000,00 €
34.000,00 €
25.000,00 €
84.000,00 €

Männistön Pyhän Johanneksen kirkon, Puijon kirkon ja seurakuntakeskuksen automaatiojärjestelmät on tarkoitus päivittää käyttötalouteen varatuista määrärahoista.
Annosol Oy ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä ovat tehneet puitesopimuksen, jossa Annosol Oy/Jani Löhönen tarjoaa yhtymälle järjestelmä- ja
laitteistoriippumattomia asiantuntijapalveluja. Tavoitteena on parantaa
seurakuntayhtymän kiinteistöjen kokonaisvaltaista energiatehokkuutta,
rakennusautomaatiojärjestelmien hallittavuutta ja toimivuutta sekä yhdenmukaistaa toimintatapoja, ohjata ja ohjeistaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen hallintaa liittyvien rakennusautomaatiojärjestelmien rakentamista
ja saneerausta.
Projektin aikana seurakuntayhtymälle on tarkoitus perustaa BACnet protokollaan pohjautuva etävalvomo pilvipalveluna. Yhteistyökumppaniksi
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pääseminen edellyttää yritykseltä BACnet yhteensopivien automaatiolaitteiden käyttöä. Toinen tärkeä valintakriteeri on mahdollisuus hyödyntää
kirkkoverkkoa RAU-järjestelmien tiedonsiirrossa. Vaihtoehtona on hyödyntää 3G/4G-yhteyksiä, jolloin liittymän hinta pysyy kohtuullisena.
Toimijoiden kanssa on aloitettu neuvottelut. Seurakuntayhtymän automaatio-ohje valmistunee helmikuussa ja toimijoiden kilpailutus on tarkoitus tehdä huhtikuun loppuun mennessä. Etävalvomo on tarkoitus ottaa
käyttöön keväällä 2016 ja liittää siihen kiinteistöjä investointiin varattujen
määrärahojen puitteissa.
Rakennusautomaation rakentamista on tarkoitus jatkaa vuonna 2017.
Rakennusautomaatiohankkeen kustannusarvio vuodelle 2017 on noin
75.000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset tarkentuvat vuoden 2016
aikana. Rakennusautomaation piiriin on tarkoitus liittää kaikki seurakuntayhtymän kirkot, seurakuntatalot ja leirikeskukset. Myös joidenkin kappeleiden liittäminen järjestelmään on tarkoituksenmukaista.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 15.2.2016 ja päätti
esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle rakennusautomaatiojärjestelmän toteuttamista esitetyllä tavalla
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että rakennusautomaatiojärjestelmän rakentaminen toteutetaan esitetyllä tavalla.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

40
MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÖ
Männistön seurakunnassa on ollut kolme diakonian virkaa. Perinteisesti
yhden diakonian viran palkkauskulut on maksettu Asta Heimon testamenttivaroista. Viime vuosina testamenttirahaston tuotosta on pystytty
rahoittamaan vain osa-aikainen diakonian virka. Tämä on johtunut siitä,
että Asta Heimon testamenttirahaston varallisuus muodostuu lähes yksinomaan Koivuranta -nimisen metsätilan tuotosta. Koska metsätilasta on
ollut mahdollista käyttää vain sen tuottoa, mutta pääomaan ei ole voinut
koskea, varat ovat riittäneet vain osa-aikaisen viran ylläpitämiseen. Männistön seurakuntaneuvosto on esittänyt tämän viran lakkauttamista
1.6.2016 lukien.
Männistön seurakuntaneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti Männistön seurakunta luovuttaa Asta Heimon testamenttirahastoon kuuluvan
Koivuranta -nimisen tilan Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymälle. Tarkoituksena on sopia Männistön seurakunnan ja seurakuntayhtymän kesken,
että seurakuntayhtymä sijoittaa korvauksena metsätilasta 500.000 euroa
Asta Heimon rahastoon ja sitoutuu tällä pääomalla ja sen tuotolla yllä pitämään yhtä Männistön seurakunnan diakonian virkaa vähintään kolmetoista vuotta. Asia on yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltävänä 22.2.2016
ja yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävänä 23.3.2016.
Männistön seurakunnan diakonissa Ulla Halosen jäädessä vanhuuseläkkeelle 1.9.2016 lukien seurakunta täyttäisi auki tulevan diakonian viran
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kokoaikaisesti. Tämä olisi jatkossa se diakonian virka, joka rahoitettaisiin
Asta Heimon testamenttirahastoin varoin.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Edellä esitettyyn perustuen on selvää, että diakonian virka on syytä täyttää.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Männistön seurakunta oikeutetaan täyttämään 1.9.2016 alkaen
avoimeksi tuleva diakonian virka.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KERTOMUS ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2015
Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle
11.3.1993 päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan
rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänin alueella asuvien, 75 vuotta
täyttäneiden vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin
avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.5.1994 ottaa testamentin vastaan ja
sitoutua täyttämään sen ehdot. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti
27.9.1995 rahastolle säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston
hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 9.2.2015 rahastolle hoitokunnan vuosiksi
2015 - 2016. Hoitokunnan puheenjohtajaksi nimettiin rekisteripäällikkö
Taisto Toppinen ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan toimintaa valvoo yhteinen
kirkkoneuvosto, jolle hoitokunnan tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan. Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan jäsenille maksetaan rahaston varoista palkkio, jonka hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto.
Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti 6.6.1995 testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle.
Elli Kankkusen testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2015 on esityslistan liitteenä 2. Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa
131.135,28 euron ylijäämää. Tästä tulee testamentin määräysten mukaan jakaa avustuksina 4/5 eli 104.908,22 euroa. Loppuosa ylijäämästä
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1/5 26.227,06 euroa, tulee rahastoida testamenttirahaston pääoman lisäykseksi.
Hoitokunta käsitteli 8.2.2016 testamenttirahaston tilinpäätöstä vuodelta
2015 ja hyväksyi sen. Hoitokunta päätti jakaa avustuksina vuoden 2015
tuotosta 4/5 eli 104.908,22 euroa. Avustusten jakoperusteita kuntien
kesken perustuvat KELA:lta tammikuussa 2013 saatuun tietoon.
Hoitokunta on päättänyt esittää, että kullekin jäsenelle palkkioksi maksetaan 1.200 euroa vuodelta 2015.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja
2. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hoitokunnan jäsenille maksettavan palkkion vuodelta 2015, joka on 1.200 e/jäsen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Hallintojohtaja Timo Korhonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.

42
KERTOMUS ELSA VARTIAISEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN
KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2015
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.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Kertomus Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2015 on esityslistan liitteessä 3.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 9.2.2016. Seurakuntaneuvoston päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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43
KERTOMUS ANNA NISKASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2015
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 2015 on esityslistan liitteenä 4.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 9.2.2016. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

44
KERTOMUS ALINA JA HANNES PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA
VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2015
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
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 2015 on esityslistan liitteenä 5.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 9.2.2016. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
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että kertomus Alina ja Hannes Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

45
KERTOMUS PEKKA PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN
KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2015
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 2015 on esityslistan liitteenä 6.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varojen käytöstä.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 9.2.2016. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

46
KERTOMUS AUNE HIRVISEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2015
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 toiminnasta ja varojen käytöstä.
Selvitys testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta
2015 on esityslistan liitteessä 7.
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 9.2.2016. Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
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että selvitys Aune Hirvisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen
käytöstä vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

47
ERON MYÖNTÄMINEN IRJA KORHOSELLE REKISTERISIHTEERIN VIRASTA
Keskusrekisterin pitkäaikainen rekisterisihteeri Irja Korhonen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 8 olevan kirjelmän,
jossa hän pyytää eroa Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisterin rekisterisihteerin virasta 1.6.2016 lukien vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Irja Korhoselle myönnetään ero Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisterin rekisterisihteerin virasta 1.6.2016 lukien.
Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

48
REKISTERISIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITO
Rekisterisihteeri Irja Korhosen jäädessä eläkkeelle 1.6.2016 keskusrekisterissä tulee avoimeksi yksi rekisterisihteerin 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
viranhaltijaa, joista yksi, rekisterisihteeri Irja Korhonen, on työskennellyt
osa-aikaisena. Lisäksi yksi työntekijä on työskennellyt määräaikaisena
työsopimussuhteisena työntekijänä.
Vuoden 2015 marraskuun ja vuoden 2016 lopun välisenä aikana keskusrekisterin työntekijöistä jää/on jäänyt eläkkeelle kaksi rekisterisihteeriä ja
atk-sihteeri. Henkilöstösuunnitelmaan on kirjattu, että näiden henkilöstömuutosten yhteydessä keskusrekisteristä lakkautetaan osa-aikainen toimistosihteerin virka ja lisäksi selvitetään, voidaanko atk-sihteerin virka jättää täyttämättä. Rekisterisihteerin virat esitetään muutettaviksi työsopimussuhteisiksi toimiksi ja täytettäviksi.
Rekisterisihteeri Irja Korhosen eläkkeelle siirtymisen seurauksena avoimeksi tulevan rekisterisihteerin viran tehtävien suhteen voitaisiin menetellä siten, että rekisterisihteerin työsopimussuhteiseen toimeen palkattaisiin
keskusrekisterissä vuoden 2013 alusta saakka määräaikaisissa työsopimussuhteissa työskennellyt Netta Pitkänen. Rekisterisihteerin virka voitaisiin lakkauttaa.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että rekisterisihteerin virkaa ei täytetä
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2. että rekisterisihteerin työsopimussuhteeseen palkataan 1.6.2016 alkaen Netta Pitkänen ja
3. että rekisterisihteerin työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

49
REKISTERISIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Rekisterisihteeri Irja Korhonen on jäämässä vanhuuseläkkeelle 1.6.2016.
Rekisterisihteerin virka on perusteltua muuttaa työsuhteeksi ja virka lakkauttaa.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Rekisterinjohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että keskusrekisteristä lakkautetaan rekisterisihteerin vaativuusryhmän
402 virka 1.6.2016 lukien.
Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

50
ERON MYÖNTÄMINEN JOUNI HUUSKOLLE YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
Jouni Huusko pyytää kirjeessään, että hänelle myönnetään ero yhteisen
kirkkoneuvoston varajäsenyydestä, sillä hän on muuttanut pois paikkakunnalta 7.1.2016.
Jouni Huusko on ollut yhteisessä kirkkoneuvostossa Hannu Tervosen
henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Jouni Huuskolle myönnetään ero yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä,
2. että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston jäsenelle, Hannu Tervoselle, uuden varajäsenen yhteisen kirkkoneuvoston vuoden 2016 loppuun saakka kestäväksi toimikaudeksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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51
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Yhteisen kirkkoneuvoston seminaarimatka ystävyysseurakuntiin
Unkariin järjestetään ajalla 1-4.9.2016.

52
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset keväällä 2016:
Ke 23.3 klo 18.00 keskusseurakuntatalolla (Valmisteluryhmä to 17.3 klo
17.00).
Ti 14.6 klo 18.00 Juankoskella (Valmisteluryhmä to 9.6 klo 17.00).

53
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 9 §:ään 53.

54
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.17.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 22.2.2016

Taina Tammekann

Hannu Tervonen

