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Ti 24.5.2016 klo 16.30-18.58

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo
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Eero Wetzell

jäsen
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läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä, poistui klo 17.26,
§ 104 käsittelyn jälkeen

läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

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

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsutut

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 180

Matti Jantunen

läsnä

93
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 18.5.2016.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari Niskanen ja Tuula Pesonen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Niskanen ja Tuula Pesonen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 26.5 – 10.6.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

95
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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METSÄSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2016 - 2025
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n mukaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa metsäomaisuuttaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla
metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön
laatima.
Seurakuntayhtymän metsätalous- ja virkistyskäytössä olevien tilojen määrä on kaikkiaan 36 kappaletta. Tilojen yhteenlaskettu metsätalousmaan
pinta-ala on 3293,4 hehtaaria. Seurakuntayhtymän metsätilat sijaitsevat
kuuden kunnan alueella. Pääosa tiloista sijaitsee Kuopiossa (28), lisäksi
tiloja on Kaavilla (2), Lapinlahdella (1), Rautalammilla (1), Rautavaaralla
(1) ja Tuusniemellä (3).
Puijon kokonaan suojellun Iso-Pappila -tilan metsät (metsiä 104 ha, Puijon alueen kokonaispinta-ala 106,5 ha) on jätetty kokonaisuudesta pois,
jotta tilan puustotiedot eivät vääristäisi tilastoja talouskäyttöön pohjautuvassa suunnitelmassa.
Seurakuntayhtymän tavoitteena on hoitaa ja käyttää metsiään pitkäjänteisesti ja kestävästi siten, että hyvän taloudellisen tuloksen lisäksi metsien käytössä otetaan huomioon myös metsien muut käyttömuodot ja virkistysarvot.
Suunnitteluprosessi alkoi keväällä 2015 suunnittelutyön kilpailuttamisella.
Kilpailun voitti Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo ry. Toteuttajan varmistuttua pidettiin 29.5.2015 ensimmäinen yhteinen tapaaminen, missä nimettiin projektin vastuuhenkilöt. Varmistettiin tilaajan ja toteuttajan ajatukset ja toiveet suunnitelman laatimisesta sekä sovittiin suunnitteluprosessin etenemisaikataulusta. Suunnitelman maastotyöt toteutettiin maastokaudella 2015, suunnitelman koostaminen ja yhteenvetoraportti tehtiin
alkuvuodesta 2016. Tilaajan toiveet otettiin huomioon suunnitteluprosessin edetessä ja tehtiin tarvittavat muutokset lopulliseen suunnitelmaan.
Vuosille 2016 - 2025 laadittu metsäsuunnitelma antaa seurakuntayhtymälle hyvät edellytykset metsäomaisuutensa käytön strategiseen suunnitteluun osana muuta omaisuudenhallintaa. Tarkempi operatiivinen suun-
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nittelu yhdessä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo ry:n kanssa konkretisoi suunnitelmaa vuosittaisilla hoito- ja käyttösuunnitelmilla sekä tulo- ja
menoarvioilla.
Seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman laadintaa ohjaamaan valittiin ohjausryhmä, johon kuuluivat Timo Korhonen, Petri Rautio, Veli-Matti Partanen, Seppo Jauhiainen, Tenho Hynönen ja Erkki Oinonen. Ohjausryhmän tehtävänä on ollut ohjata seurakunnan metsäsuunnittelun strategista
tavoitetta sekä arvioida saatuja alustavia inventointituloksia. Metsäsuunnittelun maastotöiden aikana ohjausryhmä ja suunnittelijat tekivät yhteisen maastoretken, missä käytiin keskustelua metsäsuunnittelun tavoitteista. Inventointitulosten alustavan arvioinnin pohjalta on metsäsuunnittelun strategisia tavoitteita säädetty vastaamaan ohjausryhmän näkemystä. Lisäksi ohjausryhmä on antanut palautetta loppuraportin kehittämiseksi.
Maastotöiden yhteydessä suunnittelijat ovat omaan ammatilliseen kokemukseensa ja näkemykseensä sekä maastossa tekemiinsä mittauksiin ja
havaintoihin pohjautuen, ehdottaneet kullekin metsikkökuviolle parhaaksi
katsomansa toimenpiteen. He ovat ajoittaneet sen metsän kasvun ja hyvinvoinnin kannalta sopivaan aikaan. Kuviokohtaisia toimenpiteitä ja niiden ajoitusta on kuitenkin tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan muokattu niin, että on saatu muodostettua korjuuteknisesti ja taloudellisesti
järkeviä kokonaisuuksia.
Seurakuntayhtymän tiloilla hakkuita on esitetty niin, että suunnitelmakauden aikana puuston kasvu ja hakkuumäärät ovat yhtä suuret. Tämä on
perusteltua, kun tarkastellaan seurakuntayhtymän metsien nykyisiä ja
suunnitelmakauden loppuun ennustettuja kehitysluokkajakaumia sekä
ikäjakaumien perusteella tehtyjä puuston kehitysennusteita. Jotta kasvu
voidaan pitkällä aikavälillä säilyttää nykyisellä tasolla, on kehitysluokkajakaumaa ohjattava vähitellen tavoitejakaumien suuntaan. Nuoria kasvatusmetsiä on jo inventointihetkellä alle tavoitemäärien ja niiden osuus
laskee suunnitelmakauden aikana edelleen. Varttuneita kasvatusmetsiä
sen sijaan on runsaasti ja metsien ikärakennetta tarkastelemalla voimme
ennustaa varttuneista kasvatusmetsistä satojen (300-400 ha) hehtaareiden saavuttavan uudistamiskypsyyden seuraavien 10-20 vuoden aikana,
jos metsien oletetaan saavuttavan uudistamiskypsyyden 70-80 vuoden
iässä. Tätä ennustetta tukee myös kehitysluokkajakaumaennuste, jonka
mukaan uudistuskypsien metsien osuus säilyy käytännössä muuttumattomana runsaista hakkuista huolimatta.
Seurakuntayhtymän tiloilla on seuraavan kymmenen vuoden aikana
suunnitelman yhteenvetotietojen mukaan hakkuuehdotuksia noin 1972
hehtaarilla, joiden kokonaishakkuukertymä on noin 196 000 m³. Hakkuista uudistushakkuita on noin 375 hehtaarilla ja kasvatushakkuita lopuilla
noin 1597 hehtaarilla. Hakkuukertymä on keskimäärin noin 99 m³ hehtaarilla, mikä tekee vuodessa noin 6,0 m³/ha. Esitetyillä hakkuilla seurakuntayhtymän metsistä seuraavan kymmenen vuoden aikana saatavat puukauppatulot ennen veroja olisivat noin 6.423.000 euroa. Samalla sekä
hakkuista riippuvia, että niistä riippumattomia erilaisia hoitotöitä on esitetty tehtäväksi noin 1.242.000 eurolla. Lisäksi mahdollisesti toteutettavat
tiehankkeet lisäisivät metsätalouden harjoittamiseen liittyviä kuluja noin
107.000 euroa. Näin kokonaiskuluiksi muodostuisi noin 1.349.000 €. Net-
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totuloiksi ennen veroja kymmenen vuoden aikana muodostuisi näin noin
5.074.000 euroa.
Talousmetsien luonnonhoidolla voidaan vaikuttaa monimuotoisuuden turvaamiseen, vesiensuojeluun, metsämaiseman hoitoon, kulttuuriperintökohteiden turvaamiseen ja monikäyttömahdollisuuksien edistämiseen.
Monet luonnonhoidon toimenpiteistä ovat osa tavanomaista metsänhoitoa. Talousmetsien käsittelyssä on tärkeää turvata luontokohteiden ominaispiirteet sekä lisätä ja ylläpitää monimuotoisuudelle keskeisiä rakennepiirteitä. Tällaisia rakennepiirteitä ovat muun muassa lehtipuusto, varvusto ja pensaat, kuollut, palanut ja lahonnut puusto sekä järeät ja vanhat
puuyksilöt. Niiden säilyminen luo elintilaa linnuille, lahopuilla eläville kääville, sammalille ja hyönteisille sekä muille metsän lajeille. Kuitenkin osan
alueista on todettu olevan sellaisia, että hakkuita on katsottu parhaaksi
rajoittaa. Osalla kohteista hakkuut on syytä jättää tekemättä kokonaan,
osalla alueista voivat kohteella sijaitsevan elinympäristön ominaispiirteet
säilyttävät tai jopa niitä parantavat hakkuut olla tarpeen. Hakkuita saattavat rajoittaa esimerkiksi metsikkökuvion rajoittuminen rantaan tai asutukseen, erityiset maisemalliset arvot tai suojellut luontotyypit tai elinympäristöt. Nämä näkökulmat otetaan aikanaan huomioon operatiivisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.
Esityslistan liitteenä 1 on yhteenveto Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
metsäsuunnitelmasta.
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo ry:n edustajat on kutsuttu kokoukseen
esittelemään metsäsuunnitelmaa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli metsäsuunnitelmaa
10.5.2016. Johtokunta päätti esittää suunnitelman hyväksymistä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Metsätaloussuunnitelman hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
Kirkkoneuvosto:

että metsäsuunnitelma vuosille 2016 – 2025 hyväksytään.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN RYTKYN TILASTA 297-459-2-50
Markku ja Tarja Ropponen ovat tehneet Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle ostotarjouksen n. 2,4 ha :n suuruisesta määräalasta Kuopion Rytkyn kylässä sijaitsevasta Rytkyn 297-459-2-50 tilasta. Määräala sijaitsee Ropposten tontin vieressä.
Markku ja Tarja Ropposen ostotarjous määräalasta on 15.700 euroa.
Kohteesta on tehty arviokirja ja tarjottu hinta on arvion mukainen. Esityslistan liitteenä 2 on ostotarjous ja kartta, josta ilmenee määräalan sijainti.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli ostotarjousta 21.03.2016 ja
päätti jättää vielä asian selvitettäväksi hinnan osalta.
Arvion tehneeltä Metsänhoitoyhdistyksen kenttäpäällikkö LKV Arto Kosuselta on pyydetty tarkennus aikaisempaan arvioon. Hänen mukaan arvio on
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tehty summamenetelmällä, jossa puuston, maapohjan ja taimikoiden arvot
lasketaan yhteen. Laskentamenetelmässä käytetään ns. kokonaisarvonkorjausta, joka pitää sisällään metsänhoitoon liittyvät kiinteät ja muuttuvat kulut
sekä verovaikutuksen käypään hintaan. Puutavaralajien keskihinnat on
laskettu toteutuneesta hinnoista kehitysluokittain. Tämä laskentamallin oletuksena on, että metsämaan tuottoprosentti on neljä prosenttia keskimäärin
sijoitetulle pääomalle. Tuo loppusumma on maan arvo metsämaana eli
maksimihinnasta on "putsattu metsätalouden kulut" ja loppusumma on
maan nettoarvo metsämaana. Jos tonttimaata myydään, pitää sitten miettiä, arvostetaanko maapohjaa jotenkin muuten €/m2.
Seurakuntayhtymälle ei ole oleellista merkitystä eikä käyttöä kyseiselle
määräalalle, joten ostotarjous voitaneen hyväksyä.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa toistamiseen
10.5.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan
myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Tarja ja Markku Ropposelle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Rytky -nimisestä tilasta 297-459-2-50 n. 2,4
ha:n suuruinen määräala liitteenä olevan ostotarjouksen ja kartan mukaisesti seuraavin ehdoin:
- että määräalan hinta on 15.700 euroa
- että ostaja vastaa lohkomiskustannuksista,
2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN SUOKATU 22 -VIRASTORAKENNUKSEN ILMASTOINNIN
NUOHOUKSEEN
Keskusseurakuntatalossa on todettu sisäilmaongelmia, jotka johtuvat ilmastointikanavien epäpuhtauksista. Suoritetuissa mittauksissa on havaittu kanavissa olevan epäpuhtauksia ja mm. suuria kuitupitoisuuksia. Ongelmia on
esiintynyt lähinnä kerroksissa 3, 4 ja 5. Henkilökunta on reagoinut voimakkaasti mm. Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Tuomiokirkkoseurakunnan
toimistossa ja Diakoniakeskuksessa.
Ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmassa ei saa olla järjestelmästä peräisin olevia
terveydelle haitallisia aineita kuten mikrobeja tai asbestikuituja eikä viihtyisyyttä alentavaa hajua tai hiukkasia. Ilmanvaihtojärjestelmän pölyssä voi
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esiintyä myös teollisia mineraalikuituja. Kuidut voivat olla peräisin rakennusaikaisista eristystöistä, vaurioituneista tai pinnoittamattomista äänenvaimentimista tai vähäisessä määrin lasikuitusuodattimista.
Korjaussuunnitelma:
ilmastoinnin puhdistus virastorakennuksen osalta
järjestelmä säädetään toimimaan suunnitelmien mukaan
Korjaushankkeelle ei ole kuluvan vuoden talousarviossa varattu määrärahaa, joten tarvittavat määrärahat joudutaan hakemaan lisämäärärahana. Ilmastoinnin nuohoukselle on varattu 35.000 euron määräraha vuodelle 2017.
Edellä mainituin syin hanketta tulisi aikaistaa, jotta voidaan henkilökunnalle
turvata terveellinen sisäilma. Lisämäärärahan tarve on yhteensä 55.000 euroa.
Korjauksen tulee suorittamaan Ilmastointi Koponen Oy, joka on jättänyt
edullisimman tarjouksen työn tekemisestä. Ilmastoinnin puhdistuksen tarjoushinta on 23.040,00 euroa, sis alv 24 %. Lisäksi on syytä varautua mahdollisiin lisätöihin, kun joudutaan avaamaan rakenteita.
Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 10.5.2016. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä esitetyllä tavalla.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2016 talousarvion investointiosaan myönnetään Keskusseurakuntatalon virastorakennuksen ilmastoinnin nuohoukseen ja säätöön
55.000 euron lisämääräraha.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Hannu Tervonen katsoi itsensä esteelliseksi. Hän ei osallistunut asian
käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

99
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN TUUSNIEMEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N
KANSSA TUUSNIEMEN PAPPILAN 857-417-11-47 TILALTA
Tuusniemen metsästysyhdistys ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamien palstojen Metsola, pinta-ala 42.7 ha ja Kokkokallio, pinta-ala 15,4 ha Tuusniemen pappilan 857-417-11-47 tilalta 1.6.201631.5.2021 väliseksi ajaksi.
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 hirvieläimet
0,25 €/ha/v.
Yhteensä 58,1 ha:n pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi
145,25 euroa (58,1 ha x 0,50 € x 5 v).
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 10.5.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Pappilan tilan 857-417-11-47 palstojen Metsola, pinta-ala 42,7 ha ja Kokkokallio, pinta-ala 15,4 ha Tuusniemen metsästysyhdistys ry:n kanssa
1.6.2016 – 31.5.2021 väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 145,25 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KAAVINNIEMEN ERÄ RY:N KANSSA
KAAVIN PAPPILAN 204-403-23-132 TILALTA
Kaavinniemen Erä ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien
kaikkea metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman palstan Hukkasaari, pinta-ala n.90 ha 1.6.2016- 31.5.2021 väliseksi ajaksi.
Saari sijaitsee Kaavinjärvellä Kaavin pappilan tilalla 204-403-23-132 ja on
pinta-alaltaan n. 90 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 hirvieläimet
0,25 €/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (90 ha x 0,50 € x 5 v)
225 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 10.5.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Kaavin
pappilan tilan 204-403-23-132 Hukkasaari palstasta, pinta-ala n. 90 ha
Kaavinniemen Erä ry:n kanssa 1.6.2016 – 31.5.2021 väliseksi ajaksi
kaikkea metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 225 euron kertakorvaus
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN MÄKIJÄRVEN METSÄMIEHET RY:N
KANSSA TILAN TUUSNIEMEN PAPPILA 857-417-11-47, PALSTOJEN KONTTIMÄKI JA
SAHINPALSTA OSALTA
Mäkijärven Metsämiehet ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi
koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamalle Tuusniemen pappilan tilan 857-417-11-47 palstoille Konttimäki, pinta-ala 47 ha ja Sahinpalsta, pinta-ala 29 ha 1.8.2016 - 31.7.2021
väliseksi ajaksi.
Palstojen Konttimäki ja Sahinpalsta yhteinen pinta-ala on 76 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 hirvieläimet
0,25 €/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (76 ha x 0,50 € x 5 v)
190,00 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 10.5.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Tuusniemen pappilan tilan 857-417-11-47 palstoille Konttimäki, pinta-ala 47 ha ja
Sahinpalsta, pinta-ala 29 ha Mäkijärven Metsämiehet ry:n kanssa
1.8.2016 – 31.7.2021 väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 190,00 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

102
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN HIRVILAHDEN ERÄSEURUEEN
METSÄSTYSSEURAN KANSSA OLLILANMÄKI 297-412-3-59 TILALLE
Hirvilahden Eräseurueen metsästysseura anoo metsästysoikeutta viideksi
vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän Ollilanmäen tilan 297-412-3-59 Ollilan palstoille 1.6.201631.5.2021 väliseksi ajaksi. Palstojen pinta-alat ovat 72,1 ha ja 8,9 ha.
Palstojen yhteinen pinta-ala on 81 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 hirvieläimet
0,25 €/ha/v.
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Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (81 ha x 0,50 € x 5 v)
202,50 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 10.5.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Ollilanmäen
tilan 297-412-3-59 Ollilan palstoille 1.6.2016-31.5.2021 väliseksi ajaksi
Hirvilahden Eräseurueen metsästysseuran kanssa kaiken riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 202,50 euron kertakorvaus ja
3.että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

103
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN PAJUMÄEN HIRVIMIEHET RY:N KANSSA
TUUSNIEMEN PAPPILA -NIMISEN TILAN 857-417-11-47 PALSTALLE PAPPILANMÄKI
Pajumäen Hirvimiehet ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamalla Tuusniemen pappilan tilan 857-417-11-47 Pappilanmäen palstalle, pinta-ala 19,5 ha 1.6.2016 - 31.5.2021 väliseksi ajaksi.
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 hirvieläimet
0,25 €/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (19,5 ha x 0,50 € x 5 v)
48,75 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 10.5.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä
esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Tuusniemen pappilan tilan 857-417-11-47 palstalle Pappilanmäki
Pajumäen
Hirvimiehet Ry:n kanssa 1.6.2016 – 31.5.2021 väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten.
2. että vuokrana peritään 48,75 euron kertakorvaus
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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104
PUIJON SEURAKUNNAN HISTORIAN LAATIMINEN
Puijon kirkon vihkimisestä tulee 4.9.2017 kuluneeksi 40 vuotta ja Puijon seurakunnan perustamisesta 1.1.2019 40 vuotta. Seurakuntaneuvoston jäsen, VTM Jaro Julkunen, on esittänyt Puijon seurakunnan historian valmistamista ja julkaisemista seurakunnan nettisivuilla. Hän on
myös tarjoutunut kirjoittamaan historian.
Puijon seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 16.3.2016 ja kävi periaatteellisen keskustelun historian laatimisesta ja päätti selvittää sen laatimiseen liittyvät rakenteelliset ja taloudelliset kysymykset niin, että se voitaisiin julkaista vuonna 2017.
Seurakuntaneuvoston keskustelussa todettiin, että historian laatiminen
on perusteltua muun muassa siksi, että monia seurakunnan perustamiseen vaikuttaneita henkilöitä voidaan edelleen haastatella. Seurakuntaneuvoston mielestä historia tulisi julkaista myös kirjana, joka voitaisiin julkistaa kirkon vihkimisen vuosipäivänä 4.9.2017 ja joka olisi
ajankohtainen vielä seurakunnan perustamisjuhlassa 1.1.2019. Seurakuntaneuvostossa todettiin myös, että historian laatimista varten tulisi
perustaa toimikunta, joka toimisi työn ohjausryhmänä.
Tilaushistoriakeskus, joka on yhdeksän historia-alan tieteellisen seuran
muodostama yhteisö, määrittelee suosituksissaan kolme erilaista historiatyyppiä: Korkealaatuinen ja vaativa historiantutkimus, Perushistoria
ja Historiikki ja kuvateos. Ottaen huomioon Puijon seurakunnan 40
vuoden ikä ja historian laatimiseen käytettävä aika kyse on perushistoriasta.
Tilaushistoriakeskus suosittelee, että ennen työn aloittamista laaditaan
työ- ja tutkimussuunnitelma, talousarvio ja sopimus tekijän kanssa,
varmistetaan riittävä ohjaus kirjoittajalle työn aikana ja tarkastetaan
teksti ennen julkaisua.
Puijon seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa toistamiseen 20.4.2016.
Seurakuntaneuvosto päätti anoa yhteiseltä kirkkoneuvostolta, että
vuodelta 2016 säästöön jääviä I kappalaisen viran palkkausmäärärahoja voitaisiin käyttää Puijon seurakunnan historian laadintaan ja painatuskustannuksiin.
Puijon seurakunnan I kappalainen Pekka Nieminen jää eläkkeelle
1.7.2016 lukien. Puijon seurakuntaneuvosto on pyytänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta, ettei kappalaisen virkaa laitettaisi kuluvan
vuoden aikana hakuun. Puijon seurakuntaneuvosto on ehdottanut I
kappalaisen viran lakkauttamista osana seurakunnan säästösuunnitelmaa. Kappalaisen viran täyttämättä jättämisestä loppuvuoden ajaksi
kertyy 27.800 euron säästö. Tätä säästynyttä määrärahaa seurakunta
haluaisi käyttää historian laadintaan.
Kysymyksessä on määrärahan käyttötarkoituksen muutos. Määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta tekee päätöksen yhteinen kirkkovaltuusto. Vaikka määrärahan käyttötarkoituksen muuttamisessa päätösvalta kuuluu yhteiselle kirkkovaltuustolle, voitaisiin päätös käyttötarkoituksen muutoksesta tehdä yhteisessä kirkkoneuvostossa, koska ky-
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symyksessä on varsin pieni määräraha ja Puijon seurakunnan hyväksytty talousarvio ei ylity.
Historiahankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan arviolta n.
27.000 euroa, ja ne jakaantuvat vuosille 2016 – 2017 siten, että kuluvalle vuodelle kohdistuu 14.000 euron kustannukset ja vuodelle 2017
13.000 euron kustannukset
Kokonaiskustannukset muodostuvan seuraavasti:
1. Painatuskulut 400 kpl
7.500 euroa
2. Graafinen suunnittelu
1.500 euroa
3. Kirjoittajan palkkio, työhuoneja muut kulut
18.000 euroa
Yhteensä:
27.000 euroa
Tästä vuodelle 2016 kohdistuva osuus on mahdollista rahoittaa kappalaisen viran säästyvistä palkkauskustannuksista. Vuoden 2017 osalta
talousarvioon on varattava erillinen määräraha.
Historian laatiminen ja kirjan julkaiseminen olisi mahdollista rahoittaa
täyttämättä jäävällä kappalaisen viran palkkausmäärärahalla vuoden
2016 osalta. Lisäksi hankkeen rahoittamiseen vuoden 2017 osalta voitaisiin varata erillismääräraha. Tämä määräraha ei sisältyisi Puijon
seurakunnan talousarviokehykseen. Ratkaisua voidaan perustella sillä,
että määrärahatarve on kertaluontoinen ja että Puijon seurakunnan I
kappalaisen virka lakkautetaan.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Puijon seurakunta oikeutetaan käyttämään I kappalaisen viran
säästyviä määrärahoja Puijon seurakunnan 40-vuotishistoriahankkeen rahoittamiseen ja
2. että vuoden 2017 talousarvioon varataan hankkeen loppuun saattamiseen 13.000 euron erillismääräraha, joka ei rasita Puijon seurakunnan vuoden 2017 talousarviokehystä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

105
ERON MYÖNTÄMINEN KIRSTI RÄISÄSELLE SIIVOJA-VAHTIMESTARIN VIRASTA
Siivooja-vahtimestari Kirsti Räisänen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää eroa siivooja-vahtimestarin virasta
1.2.2017 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Virka on sijoitettu Kallaveden seurakuntaan. Hän on hoitanut virkaa osa-aikaisesti 1.9.2013 alkaen
osatyökyvyttömyyseläkkeen johdosta. Liite 3.
Hallintojohtaja ehdottaa,
että Kirsti Räisäselle myönnetään ero siivooja-vahtimestarin virasta
1.2.2017 lukien.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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106
SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSENNUSTEET JA INVESTOINNIT 2016 – 2025
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 29.3.2016 paikallisseurakuntien toimintamääräahojen jakoperusteiden tarkistamista. Kirkkoneuvosto hyväksyi
jakomallin, jossa lähtökohtana on seurakuntien jäsenmäärä. JärviKuopion seurakunnan ja Kallaveden seurakunnan osalta tästä poiketaan
niiden alueellisen laajuuden tähden. Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat voivat olla 20 prosenttia suuremmat/jäsen ja Kallaveden
seurakunnan toimintamäärärahat Karttulan ja Maaningan osalta 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muilla yhtymän seurakunnilla. Jakomallista
poistettiin samalla ns. perusosa.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 11.4.2016 seurakuntien ja yhteisten
työalojen säästövelvoitteita. Kirkkoneuvosto hyväksyi säästövelvoitteet
seurakuntien osalta esitetyn mukaisina. Yhteisten työalojen osalta säästövelvoite kohdistetaan koko pääluokkaan eikä sitä jyvitetä eri työaloille.
Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti pyytää toimintamäärärahojen
jakoperusteista ja seurakuntien säästövelvoitteista seurakuntaneuvostojen lausunnot ja yhteisten työalojen säästövelvoitteista yhteisten johtokuntien lausunnot 13.5.2016 mennessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa uudelleen 23.4.2016 ja päätti jatkaa lausunnonantamisaikaa 15.9.2016 asti.
Yhteisessä kirkkoneuvostossa on tuotu esille tarve saada kokonaisvaltaisempaa tietoa siitä, mihin säästövelvoitteet perustuvat ja myös siitä, miten vuonna 2011 laaditut talousennusteet ovat toteutuneet. Esityslistan
liitteenä 4 on vuonna 2011 laadittu talousennuste ja sen toteutuma vuoteen 2015 asti. Laskelmassa on myös esitetty ennuste talouden kehityksestä vuosille 2016 – 2025 ja tiedossa olevat investoinnit. Ennuste perustuu toimintatuottojen 2 %:n vuotuiseen kasvuun. Toimintakulujen on arvioitu kasvavan 1 %/vuosi ja kirkollisverotulojen pienevän 0,5 %/vuosi vuodesta 2017 lähtien. Valtion rahoitusosuuden on arvioitu nousevan jonkin
verran, koska Kuopion kaupungin asukasluvun arvioidaan kasvavan.
Talouden kehitys on ollut vuosina 2011 – 2015 selkeästi ennustetta positiivisempaa. Toimintatuotot ovat olleet tarkasteluajanjaksolla ennakoitua
suuremmat. Myös toimintakulut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Verotulot ovat olleet reilusti ennakoitua suuremmat, samoin kuin satunnaiset
tulot.
Vuosien 2016 – 2025 investointien loppusumma on tällä hetkellä arvioitu
n. 30 miljoonaksi euroksi. Vastaavan ajanjakson yhteenlaskettu vuosikate
on -6,8 miljoonaa euroa ja satunnaiset tuotot 2,2 miljoonaa euroa. Näyttää siltä, että ilman tuntuvaa toimintakulujen leikkaamista ei välttämättömiä investointeja ole mahdollista toteuttaa.
Hallintojohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että talousennusteet ja investoinnit vuosille 2016 – 2025 merkitään
tiedoksi
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Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

107
ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen lapsityö pyytää lupaa määräaikaisen iltapäivätoiminnan lastenohjaajan työsuhteen täyttämiseen seuraavasti:
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Immonen esittää, että Maria Ikosen
äitiysloman (4.7.2016 – 13.5.2017) sijaiseksi ajalle 1.8.2016 – 2.6.2017
valitaan lastenohjaaja Petra Karhunen. Tehtävä on osa-aikainen, 33 t
45 min/viikko. Petra Karhunen on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa syystä tai toisesta avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Sama koskee yli kuusi kuukautta kestäviä
sijaisuuksia.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteiselle lapsityölle annetaan lupa lastenohjaajan sijaisuuden
täyttämiseen 1.8.2016 – 2.6.2017 väliseksi ajaksi ja
2. että sijaiseksi valitaan Petra Karhunen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

108
LUTERILAISEN KULTTUURIN SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS
Luterilaisen Kulttuurin Säätiö on toimittanut seurakuntayhtymälle esityslistan liitteenä 5 olevan kirjelmän, jossa se anoo 20.000 euron avustusta
kirkko-oopperan tuotantokuluihin.
Luterilaisen Kulttuurin Säätiön tarkoitus on toteuttaa yhteistyössä Suomalaisen Kamarioopperan kanssa Rakkauden ateria -kirkko-ooppera vuonna 2017.
Teoksen on tarkoitus juhlistaa uskonpuhdistuksen merkkivuotta sekä
Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017. Teoksen libretto perustuu Johanneksen evankeliumin 13 – 16 lukuihin, yhteyden, luopumisen ja rakkauden teemoihin.
Teoksen kuoro (12 henkilöä) koostuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
Kuopion yksikön opiskelijoista. Opiskelijoiden valmentajana toimii lehtori
Heikki Liimola. Teoksen säveltäjä on Sibelius-Akatemiasta valmistuva sävellysoppilas Matti Heininen mentorinaan professori Veli-Matti Puumala.
Sävellystyö on käynnistynyt syksyllä 2014 ja sen on oltava valmiina kuluvan kuun loppuun mennessä, minkä jälkeen käynnistyvät harjoitukset.
Jeesuksen roolissa on vuoden 2015 Lappeenrannan laulukilpailun voittaja, baritoni Kristian Lindroos. Dramatisoinnin on tehnyt dramaturgi Veera
Airas Kuopiosta. Hän toimii myös teoksen ohjaajana. Teoksen taiteellisena johtajana ja kertojana toimii professori Jorma Hynninen.
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Kirkko-ooppera on ennen kaikkea kuopiolainen hanke ja samalla laajaalaisen yhteistyön tulos. Se edustaa myös opiskelijoiden ja nuorten taiteilijoiden kuopiolaista, maakunnallista ja valtakunnallista osaamista. Viemällä esitystä Kuopion lisäksi eri puolille Suomea Rakkauden ateria
-kirkko-ooppera tuo näkyväksi Kuopiota taiteellisesti ja asiantuntemuksellisesti merkittävänä kaupunkina sekä hyvää ja toimivaa yhteistyötä eri
toimijoiden välillä.
Rakkauden ateria -kirkko-oopperan ensiesitys on Tuomiokirkossa maanantaina 10.4.2017.
Lisäksi Luterilaisen Kulttuurin Säätiö anoo, että Kuopion tuomiokirkkoseurakunta luovuttaisi tuomiokirkon veloituksetta järjestäjien käyttöön. Kirkkooopperan lipputulot luovutetaan myönteisessä avustuspäätöksessä seurakuntayhtymälle.
Ooppera-hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 104.800 euroa.
Kustannusarvio on esityslistan liitteenä 6.
Hallintojohtaja käsityksen mukaan avustuksen myöntäminen on perusteltua. Kirkko-oopperan esittäminen hiippakunnan pääkirkossa juhlistaa
hienolla tavalla uskonpuhdistuksen juhlavuotta ja korostaa myös Kuopion
asemaa kirkkomusiikin osaamiskeskuksena. Tarkoitukseen voitaisiin
myöntää 20.000 euron avustus. Avustus tulisi sisällyttää vuoden 2017 talousarvioon. Tuomiokirkon käytöstä aiheutuvat vuokrakulut voitaisiin kattaa yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista osoitettavalla avustuksella.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Rakkauden ateria -kirkko-oopperan toteuttamiseen myönnetään
20.000 euron avustus,
2. että vuoden 2017 talousarvioon, kohtaan yhteinen seurakuntatyö, varataan tarkoitukseen 20.000 euron määräraha ja
3. että Tuomiokirkon käytöstä Rakkauden ateria -kirkko-oopperan esitykseen aiheutuvat kulut katetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista osoitettavalla avustuksella.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

109
JOHANNES KASTAJA -ORATORION JÄRJESTÄMISKULUT
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 14.4.2015, että seurakuntayhtymä osallistuu Kristillisen taidesäätiön valmistelemaan Johannes Kastaja
-oratoriohankkeeseen. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että hankkeen toteuttamiseen varataan 10.000 euron määräraha sekä vuoden 2016 että
vuoden 2017 talousarvioon edellyttäen, että Kuopiossa on kaksi esitystä.
Esityksiä on kaavailtu marraskuulle 2017 Tuomiokirkkoon.
Projektia ovat Kuopion seurakuntayhtymän lisäksi tukemassa eräät suuret seurakuntayhtymät, kirkkohallitus ja Helsingin diakonissalaitos. Oratorion säveltää yksi tunnetuimmista nykysäveltäjistämme, Heikki Sarmanto.
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Oratorion laulut valmistuivat maaliskuussa 2015. Johannes Kastaja
-oratorion sävellystyö on valmistunut harjoittelu- ja esityskuntoon vuoden
2016 alkupuolella. Ensimmäinen esitys on marraskuussa 2016 Helsingissä, Johanneksen kirkossa. Se on samalla Johannes Kastajan kirkon 125vuotisjuhlan juhlakonsertti. Oratorion esitysten painopiste on kuitenkin
Suomen itsenäisyyden 100 –vuotisjuhlavuonna ja reformaation 500
-vuotisjuhlavuonna 2017. Tällä hetkellä on tiedossa, että oratorioesityksiä
on tulossa Kuopion lisäksi mm. Helsinkiin, Jyväskylään, Poriin, Turkuun
ja Seinäjoelle. Tämän jälkeen oratorio jatkaa esiintymiskiertuetta kotimaassa ja myös ulkomailla. Yleisradio on valmis taltioimaan esityksen ja
edesauttamaan oratorion kansainvälistä levittämistä.
Tuomiorovasti Ilpo Rannankari ja hallintojohtaja Timo Korhonen neuvottelivat Kristillisen taidesäätiön edustajan Seppo Koistisen kanssa huhtikuussa oratorion toteuttamisesta Kuopiossa. Tuossa keskustelussa todettiin, että oratorio on tarkoitus esittää Kuopiossa marraskuussa 2017.
Mikäli esityksiä on kaksi, yhteiskustannukset tulevat nousemaan 32.000
euroon. Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt hankkeeseen yhteensä
20.000 euroa, mutta edellyttänyt samalla kahta esittämiskertaa. Seurakuntayhtymän nettokulut on mahdollista saada pysymään 20.000 eurossa
myymällä pääsylippuja esityksiin. Mikäli järjestetään kaksi näytöstä, on
realistista saada niihin yhteensä 1 000 kuulijaa. Esityksiin voidaan myydä
lippuja 15 €/kappale, jolloin tuloja on mahdollista saada yhteensä 15.000
euroa. Näin nettokustannukset jäisivät alle 20.000 euron.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Johannes Kastaja -oratoriosta järjestetään kaksi esitystä marraskuussa 2017 Tuomiokirkossa ja
2. että oratorioon myydään 15 euron pääsylippuja.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015
Henkilöstökertomukseen kootaan vuosittain henkilöstömääriä ja
–rakennetta sekä henkilöstön tilaa koskevia tietoja. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saisivat sen
avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön
kehittämistyön pohjaksi. Tunnuslukujen perusteet on määritelty kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti ja ne ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia.
Vuoden 2015 henkilöstökertomus on esityslistan liitteenä 7.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli henkilöstökertomusta 26.4.2016.
Johtokunta hyväksyi kertomuksen ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomusta 27.4.2016.
Henkilöstöpäällikkö esittelee kertomusta tarkemmin kokouksessa.
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Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
Kirkkoneuvosto:

että henkilöstökertomus vuodelta 2015 merkitään tiedoksi

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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MÄÄRÄAIKAISEN PÄÄSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN NILSIÄN HERÄTTÄJÄJUHLIA
VARTEN
Herättäjä-yhdistyksen päätoimikunta on Kuopion seurakuntayhtymän ja
Kuopion kaupungin sekä Herättäjän Nilsiän paikallisosaston anomuksesta päättänyt, että vuoden 2017 herättäjäjuhlat järjestetään Nilsiässä.
Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt 15.6.2015 myöntää Herättäjäjuhlien järjestämiseen 100.000 euron avustuksen sekä huolehtia pääsihteerin ja toimistosihteerin palkkaamisesta Herättäjäjuhlille.
Nilsiän Herättäjäjuhlien pääsihteerinä toimii Järvi-Kuopion seurakunnan
kappalainen Simo Korkalainen, joka on hoitanut pääsihteerin tehtäviä
vuodesta 2015 lähtien oman virkansa ohella. Juhlien lähestyessä pääsihteerin työ muuttuu päätoimiseksi. Pääsihteerit ovat toimineet päätoimisina
yleensä noin vuoden. Tämä tarkoittaa sitä, että Simo Korkalainen hoitaa
pääsihteerin tehtäviä päätoimisesti 1.9.2016 – 30.9.2017.
Seurakuntayhtymään pitää perustaa määräaikainen pääsihteerin virka
1.9.2016 – 30.9.2017 väliseksi ajaksi. Virkaan siirretään ilman sen haettavaksi julistamista Järvi-Kuopion seurakunnan kappalainen Simo Korkalainen kappalaisen palkkaeduin. Simo Korkalainen hakee vastaavaksi
ajaksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapautta omasta virastaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Sama koskee myös yli kuusi kuukautta kestäviä virkavapaita.
Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan turvaamiseksi kappalaisen virka on
virkavapauden ajaksi välttämätöntä täyttää.
Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että seurakuntayhtymään perustetaan määräaikainen vaativuusryhmän 602 pääsihteerin virka 1.9.2016 – 30.9.2017 väliseksi ajaksi,
2. että virkaan siirretään suostumuksellaan ilman viran haettavaksi julistamista kappalainen Simo Korkalainen ja
3. että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään kappalaisen
virka Simo Korkalaisen virkavapauden ajaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKKOLAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOINNISTA
Kirkkohallituksessa on valmisteltu kirkkolainsäädännön kodifiointia. Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioinniksi on valmistunut. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 22.3.2016 luonnoksen lähetettäväksi lausunnoille.
Lausuntoa esitysluonnoksesta pyydetään eräiden valtiollisten viranomaistahojen lisäksi piispainkokoukselta, kirkon työmarkkinalaitokselta, hiippakuntien tuomiokapituleilta sekä sattumanvaraisesti jäsenmääränsä perusteella valituilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä. Lausuntopyyntö on
esityslistan liitteenä 8.
Jokaisesta hiippakunnasta lausuntoa pyydetään kahdelta alle 6 000,
6 000 – 15 000, 15 000 – 30 000 ja yli 30 000 jäsenen seurakunnalta tai
seurakuntayhtymältä eli yhteensä n. 70 seurakunnalta ja seurakuntayhtymältä. Kuopion seurakuntayhtymä on yksi niistä seurakuntayhtymistä,
jolta lausuntoa on pyydetty.
Kirkkohallitus on pyytänyt seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja tuomiokapituleita antamaan lausuntonsa sitä varten laaditulla lausuntolomakkeella
15.6.2016 mennessä.
Esityksessä esitetään säädettäväksi Suomen ev. lut. kirkolle uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Voimassa oleva vuonna 1993 voimaantullut kirkkolaki ja sen nojalla annetut kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys ehdotetaan kumottaviksi.
Ehdotetuissa säädöksissä kodifioidaan voimassa oleva kirkkolainsäädäntö niin, että sen sisältö säilytetään pääosin nykyisellään. Kokonaiskodifioinnin tavoitteena on nykyistä johdonmukaisempi ja selkeämpi kirkkolain
ja kirkkojärjestyksen kokonaisuus.
Esityksessä esitetään myös joitakin muutoksia. Seuraavassa on esitetty
niistä keskeisimmät:
Esityksessä esitetään muutoksia säännöksiin, jotka liittyvät seurakuntajaon muuttamiseen. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi määritelmä siitä,
mitä seurakuntajaon muutoksella tarkoitetaan. Voimassa oleva kirkkolaki
ei tällaista määritelmää sisällä.
Kirkkolakiin esitetään lisättäväksi myös uusi säännös seurakuntajaon
muutoksen edellytyksistä, jotka tulisi ottaa huomioon seurakuntajakoa
koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa. Säännös vastaisi voimassa olevaa hallintokäytäntöä. Edellytykset liittyisivät seurakunnan toiminnan ja talouden turvaamiseen.
Seurakuntajaon muutostilanteissa parannettaisiin lisäksi seurakunnan
jäsenten vaikutusmahdollisuuksia eri tavoin. Kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston tiedottamisvelvollisuutta laajennettaisiin siten, että seurakuntalaisille tulisi viipymättä ilmoittaa seurakuntajaon muuttamista koskevasta aloitteesta.
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Seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia pyrkii parantamaan ehdotus,
jonka mukaan seurakuntalainen voisi jättää aloitteesta kannanoton tuomiokapitulille. Tiedottamisen ja kannanoton avulla turvattaisiin seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia siten kuin hallintolain 41 §:ssä edellytetään.
Seurakuntajakoa koskevan omaisuuden sekä velkojen ja muiden sitoumusten jakoperusteet ehdotetaan säilytettäväksi pääosin nykyisellään.
Jakoperusteisiin ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi säännös tilanteesta,
jossa aiempi seurakuntajaon muutos joudutaan purkamaan. Ehdotetun
lainkohdan mukaan jakoperusteista voidaan poiketa, jos niiden säännönmukainen soveltaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.
Seurakunnan osa-alueen hallintoa koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa seurakunta voisi itse järjestää sitä nykyistä
vapaammin. Säännökset seurakunnan sisäisestä aluehallinnosta korvaisivat voimassa olevan sääntelyn kappeliseurakunnista ja seurakuntapiireistä. Ehdotuksen mukaan säädöstasolla ei sitten myöskään enää säädettäisi kappelineuvostosta eikä piirineuvostosta, vaan kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto voisi itse päättää osa-alueen hallinnon toimielimestä
sekä sen nimestä ja kokoonpanosta. Seurakunta voisi myös itse päättää
siitä, millainen rooli, tehtävät ja toimivalta alueelliselle toimielimelle annetaan. Alueellisen toimielimen jäsenelle voidaan asettaa myös vaatimus,
jonka mukaan hänen asuinpaikkansa tulisi olla asianomaisella alueella.
Kirkkojärjestyksessä ehdotetaan muutosta seurakuntajaon yhteydessä
perustettavan järjestelytoimikunnan kokoonpanoon. Ehdotuksen mukaan
järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi määrättäisiin uuden tai laajenevan
seurakunnan kirkkoherra. Muutoksella tuettaisiin kirkkoherran asemaa
muutostilanteessa ja selkeytettäisiin toimikunnan asettamista.
Täsmennyksiä ehdotetaan tehtäväksi myös kirkkovaltuuston kokoonpanoon. Esityksessä ehdotetaan, että kirkkovaltuustoon voitaisiin valita 45
jäsentä, kun kyseessä on yli 80 000 läsnä olevan jäsenen seurakunta.
Voimassa olevan säännöksen mukaan kirkkovaltuustoon voidaan valita
enimmillään 39 jäsentä, jos seurakunnan läsnä olevia jäseniä on yli
50 000. Täsmennyksellä on tarkoitus turvata se, että kirkkovaltuustossa
olisi riittävän suuri edustus seurakunnan eri alueilta.
Seurakunnan omistaman kiinteistön luovutusta ja vuokralle antamista
koskeviin menettelyihin ehdotetaan muutoksia. Ehdotetussa sääntelyssä
otetaan huomioon EU:n kilpailusäännöstön valtiontukea koskevat linjaukset, jotka koskevat maa-alueiden ja rakennusten luovutusta ja pitkäaikaista vuokraamista. Niiden nojalla säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi
siten, että kaikilla samassa asemassa olevilla kansalaisilla ja yrityksillä on
olisi yhtäläinen mahdollisuus tarjouksen antamiseen. Kirkon hallinnon sisäisiä menettelytapoja taas uudistettaisiin siten, että kiinteistöjen luovuttamista ja maanvuokrauspäätöksiä koskevasta yleisestä alistusvelvollisuudesta luovuttaisiin. Alistusvelvollisuus kuitenkin säilytettäisiin edelleen
hautausmaakiinteistöjä ja kirkollisia rakennuksia koskevissa luovutuspäätöksissä.
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen mukaan alistusmenettelyä sovelletaan pääjumalanpalveluksen alkamisaikaa koskeviin päätöksiin, jotka on
alistettava tuomiokapitulin ratkaistaviksi. Ehdotetussa kirkkojärjestykses-
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sä tämä alistusvelvollisuus ehdotetaan poistettavaksi. Alistusmenettelyä
ei ehdoteta kokonaan poistettavaksi, vaikka muussa hallinnossa alistusmenettely on nykyään harvinaisuus. Alistusmenettelystä kokonaan luopuminen edellyttäisi erillisen selvitystyön tekemistä. Siitä ehdotetaan kuitenkin luovuttavaksi tilanteissa, joissa päätöksen alistaminen arvioidaan
hallinnon toiminnan kannalta tarpeettomaksi.
Arkistotoimen sääntelyä on tarkoitus muuttaa siten, että myös kirkon viranomaisten asiakirjahallinnossa ryhdyttäisiin soveltamaan arkistolakia
(831/1994), jollei kirkkolaissa toisin säädetä. Kirkon arkistotoimi ei ole tähän saakka kuulunut yleisen arkistolainsäädännön piiriin. Arkistolaki sisältää muun muassa arkistotointa ja sen järjestämistä ja tehtäviä koskevat yleiset säännökset. Kirkkojärjestykseen ehdotetaan lisäksi yksityiskohtaisempaa sääntelyä arkistonmuodostajista, niiden vastuista ja tehtävistä, arkistotilasta ja asiakirjojen tallettamisesta arkistolaitokseen.
Hautaustoimen säännöksiin ehdotetaan lisättäväksi säännös hautausmaan hoitosuunnitelmasta. Uudella säännöksellä selkeytettäisiin seurakunnan ja hautaoikeuden haltijan välistä vastuunjakoa. Sillä lisättäisiin
myös hautausmaan hoidon suunnitelmallisuutta.
Kirkkolakiin ehdotetaan uutta sääntelyä sähköisestä kokouksesta ja sähköisistä päätöksentekomenettelyistä, joita sovellettaisiin seurakunnan,
seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon toimielinten
päätöksenteossa. Ehdotuksen mukaan toimielin voisi halutessaan pitää
sähköisen kokouksen, johon osallistuttaisiin sähköisen yhteyden avulla.
Päätöksiä voitaisiin tehdä myös sähköisessä päätöksentekomenettelyssä
ennen kokousta, ellei yksikään toimielimen jäsen vaatisi asian käsittelyä
varsinaisessa kokouksessa. Sähköinen kokous ja päätöksentekomenettely edellyttäisivät soveltuvan tietojärjestelmän tai muun tietoteknisen ratkaisun käyttämistä ja tietoturvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista.
Sähköiset menettelyt aiheuttaisivat muutostarpeita myös toimielimen päätösvaltaisuutta, kokouksen julkisuutta sekä vaalien toimittamista koskevaan sääntelyyn.
Esityksessä esitetään muutosta, joka vaikuttaisi siihen, miten työnjako
määritellään arkkihiippakunnan piispan ja arkkipiispan kesken. Tästä
työnjaosta ei enää jatkossa säädettäisi kirkkojärjestyksessä, vaan se jätettäisiin arkkihiippakunnan sisäiseen päätösvaltaan. Arkkihiippakunnan
piispan ja arkkipiispan tehtävistä määrättäisiin ehdotuksen mukaan arkkihiippakunnan tuomiokapitulin työjärjestyksessä.
Uuteen kirkkolakiin ehdotetaan otettavaksi 13 lukua nykyisen kirkkolain
26 luvun sijasta ja uuteen kirkkojärjestykseen 11 lukua nykyisen 23 luvun
sijasta. Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen luvut ja niiden otsikot vastaisivat toisiaan, mutta kirkkojärjestyksessä ei olisi muutoksenhakua ja
alistamista eikä voimaantuloa ja siirtymäsäännöksiä koskevia lukuja.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan asiassa voitaisiin edetä siten, että
tässä kokouksessa käytäisiin lähetekeskustelu kirkkolainsäädännön kodifioinnista. Varsinaisen lausunnon yhteinen kirkkoneuvosto voisi antaa
13.6.2016 pidettävässä kokouksessa. Lausunto on pyydetty antamaan
erillisellä lomakkeella, joka on esityslistan liitteenä 9. Kirkkoneuvoston
jäsenet voisivat tutustua kodifiointiesitykseen kirkon kotisivuilla, jonka
osoite on alla.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2016
7/2016

20

Kirkkohallituksen esitys kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi on laajuudeltaan n. 300 sivua. Se on nähtävillä kokouksessa ja luettavissa kirkon kotisivuilla
osoitteessa:
evl.fi/sakasti/Uudistukset
ja
hankkeet/Kirkkolainsäädännön kodifiointi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkolain kodifioinnista käydään lähetekeskustelu.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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TILOJEN VUOKRAAMINEN NNKY:LLE JA 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
ovat joutuneet siirtymään väistötiloihin Suokatu 22:een.
.
Tulliportinkatu 25:n tiloista tehtiin 18.5.2015 viiden vuoden vuokrasopimus
Trevian Asset Management Oy:n kanssa, 9.300,00 €:n kuukausivuokralla. Tilojen ottaminen NNKY:n ja Diakoniakeskuksen käyttöön edellyttää 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.
Valitettavasti omistajanvaihdos ei ole ainakaan toistaiseksi toteutunut. Diakoniakeskuksen henkilökunta on useaan otteeseen valittanut Suokatu 22:n
sisäilmasta. Diakoniakeskuksen käyttöön osoitetuissa tiloissa on tehty erilaisia sisäilmamittauksia. Viime joulukuussa on otettu työterveyslaitoksen kalustolla voc-näytteet, joista aluetyöterveyslaitos on analysoinut yli 40 erilaista
yhdistettä. Nämä mittaukset ovat pääosin alittaneet sisäilmapäästöille asetetut arvot. Niiden arvojen osalta, jotka ovat ylittäneet suositukset, asiaa tutkitaan edelleen. Selkeää syytä työntekijöiden oireille ei tässä tutkimuksessa
tullut esille. Tämän tutkimuksen mukaiset voc-arvot eivät kuitenkaan viittaa
kosteusongelmiin. Diakoniakeskuksen henkilökunnan kanssa on pidetty asiasta useita neuvotteluja.
Vaikka Suokadun tiloista ei ole löydetty mitään konkreettista sisäilmaongelmaa, on henkilökunnan valitukset otettava työsuojelullisista syistä vakavasti.
Työturvallisuuslain 8 § asettaa työnantajalle yleisen huolehtimisvelvollisuuden. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta
ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Seurakuntayhtymä ei voi
työnantajana ottaa kenenkään altistumista sisäilmaongelmille vastuulleen.
.
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Diakoniakeskus on tämän jälkeen siirtynyt Neulamäkeen ja vuokranmaksaminen nykyiselle vuokranantajalle on lopetettu. Tulliportinkatu 25 tilojen
myynti uudelle omistajalle on toteutunut ja uuden omistajan kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen tekemisestä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 11.4.2016. Kirkkoneuvosto päätti, että diakoniakeskuksen työntekijöiden työtilat siirretään välittömästi Suokatu
22:sta Neulamäen seurakuntataloon. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että mikäli Tulliportinkatu 25 tilojen myynti ja peruskorjaustyön alkaminen niissä ei
ole varmistunut 30.4.2016 mennessä, niitä koskeva vuokrasopimus irtisanotaan.
Tulliportinkadun kiinteistön omistaja on ollut etsimässä uutta omistajaa kiinteistölle. Mahdollinen ostaja on löytynyt ja välittäjän välityksellä on heidän
kanssaan käyty neuvottelu 26.01.2016. Seurakuntayhtymä on esittänyt, että
kiinteistön omistaja tekee kokonaisuudessaan n. 700.000 €:n muutostyön ja
tehdään 12 v. vuokrasopimus 21,88 €/m2/kk hinnalla. Hintaan ei sisälly
ALV:tä, koska tiloissa harjoitettava toiminta ei ole arvonlisäverollista toimintaa. Esitetty vuokrahinta on keskustan alueen normaalitasoa. Vuokrattavaksi
tilaksi tulisivat remontoidut 326,6 m2:n tilat NNKY:lle, Diakoniakeskukselle
180,9 m2 ja yhteiset sosiaalitilat 64,8 m2. Yhteisiin sosiaalitiloihin ei tehdä
muutostöitä. Lisäksi vuokrataan varastotilat yhteensä 177,5 m². Kuukausivuokrahinta tulee olemaan 21,88 €/m2 x 749,8 m2 = 16.402,38 €/kk. Sopimukseen pääseminen edellyttää, että Trevian Asset Management Oy:n ja
uuden omistajan kauppa toteutuu.
Kiinteistöpäällikkö ja hallintojohtaja ovat neuvotelleet uusien ostajien kanssa.
Ostaja on Savon Tina Oy. Yhtiön osakkaina ovat Mirka Airaksinen, Petteri
Pirhonen ja Vesa Toivanen Tarkoitus on, että vuokrasopimus tehdään yhtiön
kanssa. Vuokranantaja haluaa tehdä seurakuntayhtymän kanssa aiesopimuksen siitä, että varsinainen vuokrasopimus toteutuu edellä esitetyin ehdoin. Vuokranantaja tarvitsee sopimuksen saadakseen pankiltaan rahoituksen ko. tilojen ostoon. Tämä taas on edellytys varsinaisen vuokrasopimuksen tekemiselle.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan Savon Tina Oy:n kanssa voitaisiin tehdä
aiesopimus Tulliportinkatu 25 tilojen vuokraamiseksi. Aiesopimus tulisi tehdä
mahdollisimman pian, että tiloja koskeva kauppakirja voitaisiin allekirjoittaa ja
tiloja päästä peruskorjaamaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että tilojen remontti voitaisiin aloittaa 15.6.2016 mennessä ja tilat olisivat käyttöön
otettavissa viimeistään 1.11.2016.
Vuokranantajan kanssa on sovittu, että seurakuntayhtymä vuokralaisena
maksaisi varsinaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja tilojen käyttöönoton välillä vuokrana aikaisemmin maksettua vuokraa, joka on 9.300 euroa/kk.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee Savon Tina Oy:n kanssa aiesopimuksen
Tulliportinkatu 25 tilojen vuokraamisesta 12 vuodeksi hintaan 21,88 €/m²
x 749,8 m² = 16.402,38 €/kk,
2. että seurakuntayhtymä maksaa vuokraa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta tilojen käyttöönottoon asti 9.300 €/kk ja
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3. että hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta aiesopimus ja varsinainen vuokrasopimus.
Kirkkoneuvosto:

Asia palautettiin uudelleenvalmisteluun.
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KUOPION SEURAKUNTIEN JÄSENTILASTO 1.1 - 30.4.2016
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 30.4.2016 oli 91 367. Jäsenmäärä on
vähentynyt vuoden alusta 223 henkilöllä. Edellisenä vuonna jäsenmäärä
väheni samana ajanjaksona 325 henkilöllä. Seuraavassa on esitetty keskeiset jäsenkehitykseen vaikuttaneet tilastoluvut ajalla 1.1 - 30.4.2016.
Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty suluissa.
kastettuja
kuolleita
erotus
kirkkoon liittyneitä
kirkosta eronneita
erotus
muuttaneita (+)
muuttaneita (-)
erotus

285
341
-56

(275)
(411)
(-136)

157
278
-121

(146)
(221)
(-75)

2 789
2 831
-42

(2 768)
(2 856)
(-88)

Tarkemmat, seurakunnittaiset tilastotiedot ovat liitteenä 10.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kuopion seurakuntien jäsentilasto 1.1 - 30.4.2016 merkitään tiedoksi.
Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2016
Vuoden 2016 talousarviossa on varattu partiolippukuntien avustamiseen
13.400 euroa. Seurakuntayhtymä avustaa partiolippukuntia, joiden taustayhteisönä on jokin seurakuntayhtymän seurakunnista. Tällaisia lippukuntia on yhteensä 12, joista 11 on hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2016.
Toiminta-avustus on jaettu niin, että kaikille lippukunnille maksetaan 500
euron perusosa ja loput avustusmäärärahasta jaetaan lippukunnille niiden
maksavien jäsenten määrien suhteessa. Lippukuntien jäsenmäärät on
saatu Järvi-Suomen Partiolaisten piiritoimistosta ja Suomen Partiolaisten
toimistosta.
Avustusten myöntämisperusteena on ajoissa toimitettu toimintakertomus
ja -suunnitelma, talousarvio sekä hyväksytty tilinpäätös. Taustayhteisösopimuksen mukaisesti vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava 15.4.
mennessä.
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Lippukunta

Jäsenmäärä

Juankosken
Korpikulkurit ry
Kallan Tytöt ry
Karttulan
Kannonkiertäjät ry
Kinahmin kiipijät ry
Kuopion
Kurjenmiekat ry
Maaningan
Maahiset ry
Petosen
Polunetsijät ry
Puijon
Pakertajat ry
Riistaveden
Vaarunvartijat ry
Saariston Nuotta ry
Vehmerin
vaeltajat ry
Yhteensä

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2016
7/2016

Avustus

Taustayhteisö

51
107

1 104
1 767

Järvi-Kuopion seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta

40
40

974
974

Kallaveden seurakunta
Järvi-Kuopion seurakunta

48

1 069

Kallaveden seurakunta

27

820

Kallaveden seurakunta

80

1 448

Kallaveden seurakunta

160

2 395

Puijon seurakunta

32
26

879
808

Järvi-Kuopion seurakunta
Alavan seurakunta

56

1 163

Järvi-Kuopion seurakunta

667

23

13 400 euroa

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että partiolippukuntien avustus jaetaan edellä olevan laskelman mukaan.
Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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AVUSTUKSET KRISTILLISILLE JÄRJESTÖILLE 2016
Vuoden 2016 talousarviossa on varattu 19.800 euron suuruinen määräraha kristillisten järjestöjen avustamiseen. Avustusta on myönnetty harkinnan mukaan niille sitä anoneille järjestöille, jotka ovat toimittaneet yhteiselle kirkkoneuvostolle edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja joita ei ole jo avustettu muilla budjettivaroilla. Vuonna 2016
avustusta anoneita järjestöjä ovat: Aholansaarisäätiö, Changemakernuorisoverkosto, Herättäjä-Yhdistys ry, Kansan Raamattuseuran Säätiö,
Kristityt Yhdessä ry, Kuopion evankelisluterilainen Opiskelija- ja koululaislähetys ry, Kuopion NMKY ry, Kuurojen Lähetys ry, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen Merimieskirkko ry.
Avustusta hakeneiden järjestöjen toiminnallisista tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta voidaan todeta seuraavaa:
Aholansaarisäätiö
Aholansaari on luterilainen sisälähetyskeskus. Sen tehtävänä on mm.
Paavo Ruotsalaisen perinnön vaaliminen. Aholansaaressa käy vuosittain
n. 13 000 ihmistä. Kokonaiskävijämäärästä yli kymmenesosa tulee kirkkomme rippikoulu- ja nuorisotyön puitteissa. Myös muussa toiminnassaan
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Aholansaari haluaa olla osana kirkon kokonaisuutta. Aholansaarisäätiö
on edelleen vaikeassa taloustilanteessa.
Changemaker-nuorisoverkosto on Kirkon Ulkomaanavun yhteyteen
vuonna 2004 perustettu nuorten ja nuorten aikuisten vapaaehtoisverkosto, joka pyrkii toiminnassaan puuttumaan epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviin ja vahvistaviin rakenteisiin. Toiminnan pysyviä teemoja ovat rauha,
velka ja ympäristö. Avustusta haetaan Changemaker-verkoston toiminnan kehittämiseen.
Herättäjä-Yhdistys ry on herännäisyyden keskeinen toiminnallinen järjestö. Toiminta-ajatuksena on Siionin virsillä ja seuroilla tukea ja rohkaista
ihmisiä elämään kristittyinä. Seuroja ja kirkkopyhiä järjestetään eri puolilla
maata yhteistyössä paikallisseurakuntien ja niiden työntekijöiden kanssa.
Vastuuta kantavat yhdistyksen jäsenet, paikallisosastot ja yhdistyksen
työntekijät. Herättäjä-Yhdistyksen työaloja ovat sisälähetystyö, kansainvälinen työ, nuoriso- ja opiskelijatyö sekä musiikkityö. Lisäksi yhdistys julkaisee lehtiä, kirjallisuutta ja äänitteitä. Yhdistyksen talous rakentuu lahjoitusten ja kolehtien varaan. Avustusta anotaan joko kansainväliselle
työlle (Heränneen kansan lähetysrahasto) tai Kuopion seurakunnissa ja
Pohjois-Savossa tehtävään aluetyöhön, musiikki-, lapsi- ja varhaiskasvatustyöhön sekä nuoriso- ja opiskelijatyöhön.
Kansan Raamattuseura on kristittyjen väliselle yhteistyölle avoin luterilainen evankelioimisjärjestö. Kansan Raamattuseuran mukaan työ kaikenikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa elävien keskuudessa tähtää
siihen, että mahdollisimman moni löytäisi yhteyden Kristukseen ja seurakuntaan. Kansan Raamattuseura toimii pääasiassa vapaaehtoisin varoin.
Kristityt Yhdessä ry:n toiminnan tavoitteita ovat lähimmäisten auttaminen, evankeliumin välittäminen ja kristittyjen välisen yhteyden edistäminen. Toiminnan painopisteitä ovat Radio Dein tukeminen eri tavoin sekä
valtakunnallisen rukouspuhelimen ylläpito. Kristityt Yhdessä ry anoo
avustusta kotimaan kristilliseen radiotyöhön.
Kuopion evankelisluterilainen Opiskelija- ja koululaislähetys ry on
Suomen evankelisluterilaisen Opiskelija- ja koululaislähetyksen kuopiolainen paikallisyhdistys, jonka tavoittavuus on n. 80 henkeä viikoittain eri
työmuotojen kautta. Yhdistys tekee yhteistyötä ja järjestää yhteistoimintaa seurakuntayhtymän oppilaitostyön kanssa. Työmuotoja ovat opiskelijaillat ja nuorten toiminta, pienryhmät ja raamattupiirit, leffaillat ja sählyvuoro sekä ReStart-gospeltapahtuma yhdessä muiden kristillistä nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Yhdistyksen talous perustuu pääosin
vapaaehtoisiin lahjoituksiin.
Kuopion Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry tekee lapsi-, nuoriso- ja aikuistyötä Kuopion kaupungissa kristilliseltä pohjalta. Hengellisen
työn piirejä kokoontuu säännöllisesti kaksi. Partiolippukunta Puijon Pojissa on mukana n. 25 poikaa. Yleisurheilun parissa toimii lapsia, nuoria ja
aikuisia. Poikien kerhotoiminta, vapaa-ajan virkistys- ja urheilutoiminta
ovat näkyvimpiä työmuotoja.
Kuurojen Lähetys ry on perustettu 1955. Yhdistyksen tärkein tehtävä on
tukea kehitysmaiden kuurojen kouluja. Tukea suunnataan tällä hetkellä
Tansanian ja Eritrean kuurojen kouluille.
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto on niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen
jäseniksi ja jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään
yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Neuvoston tarkoituksena on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien myöntämät avustukset ovat olennainen osa Suomen Ekumeenisen Neuvoston taloutta.
Suomen Merimieskirkko ry:n toiminta-ajatuksena on olla ulkosuomalaisten ja liikkuvien ihmisten kirkko, joka pitää yllä merimieskirkkoja ja tekee kristillistä, sosiaalista, kulttuurista, sielunhoidollista, diakonista ja
kansainvälistä työtä liikkuvien ihmisten parissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Työ tehdään Suomen ev.lut. kirkon kanssa ja sen tunnustuksen
mukaisesti ekumeenisessa yhteistyössä kansainvälisten sisarjärjestöjen
ja paikallisten kirkkojen kanssa. Seurakuntien ja kirkon tuella rahoitetaan
n. 25 % toiminnasta.
Kristillisten järjestöjen avustuspäätöksessä ja avustusten suuruudessa on
syytä huomioida myös järjestöjen paikallisen toiminnan laajuus Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän alueella ja yhteydet ja yhteistyö Kuopion
ev.lut. seurakuntien kanssa.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että avustukset kristillisille järjestöille vuonna 2016 myönnetään seuraavan esityksen mukaisesti:
Järjestö

Avustus 2015

Aholansaarisäätiö
Changemaker-nuorisoverkosto
Herättäjä-Yhdistys, kotimaa
Kansan Raamattuseura
Kristityt Yhdessä
Kuopion ev.lut. Opiskelijaja koululaislähetys
Kuopion Nuorten Miesten
Kristillinen Yhdistys
Kuopion Vankien Ystävät
Kuurojen Lähetys
Suomen Ekumeeninen
Neuvosto
Suomen Merimieskirkko
Yhteensä

Esitys 2016

7.300

7.300

500
2.000
1.200
-

500
2.000
1.200
-

-

500

1.200
700
-

1.200
700
-

1.000
500

1.000
500
14.900

2. että jäljelle jäävä määräraha 4.900 euroa voidaan käyttää vuoden
2016 aikana muiden kristillisten järjestöjen taloudelliseen avustamiseen samojen avustusperiaatteiden mukaisesti,
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3. että rekisterinjohtaja valtuutetaan tekemään muiden kristillisten järjestöjen avustuspäätökset määrärahan puitteissa.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Syyskauden 2016 kokousaikataulu. Liite 11.

119
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus,
liite 119 §:ään . Liite 12.

120
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.58.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 24.05.2016.

Kari Niskanen

Tuula Pesonen

