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

puheenjohtaja
läsnä
varapuheenjohtaja
läsnä
jäsen
läsnä, poistui klo
17.29, § 155 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä, saapui klo
16.39, § 150 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
poissa
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä, poistui klo
18.04, § 158 käsittelyn aikana
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
poissa

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

--

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 329.

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

läsnä
läsnä
läsnä

147
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 24.8.2016.
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Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

148
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari Niskanen ja Maija Taskinen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Taskinen ja Hannu Tervonen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 31.8 – 16.9.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

149
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

150
TILINTARKASTAJIEN RAPORTTI SISÄISESTÄ VALVONNASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ
VUODELTA 2015
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista
varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHTtilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTMtilintarkastaja tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-,
HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja.
Vuodesta 2011 seurakunnissa ei ole voinut enää olla luottamushenkilötilintarkastajia. Yhteinen kirkkovaltuusto on aikaisemmin valinnut erikseen
kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Vuodesta 2011 lähtien kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus, samoin kuin rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä päättää yhteinen kirkkoneuvosto, eikä valtuusto
enää valitse kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia. Yhteinen kirkkoneuvosto onkin vuodesta 2011 lähtien valinnut toimikaudekseen kiinteän
ja irtaimen omaisuuden tarkastajat.
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi 2.6.2015 seurakuntayhtymän tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2015 – 2018 tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Esko Säilä.
Aikaisemmin yhteisen kirkkoneuvoston valitsemia valvontatarkastajia ei
sen sijaan valittu, vaan sisäinen valvonta päätettiin sisällyttää osaksi varsinaista tilintarkastusta.
Tilintarkastajien laatima raportti seurakuntayhtymän sisäisestä valvonnasta vuodelta 2015 on esityslistan liitteenä 1.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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että tilintarkastajien raportti sisäisestä valvonnasta vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto edellyttää, että
havaitut puutteet korjataan ja raportoidaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.

151
EEVI PIRISEN TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
Eevi Pirinen on 18.3.2009 tekemällään ja 29.11.2015 täydentämällään
testamentilla testamentannut Kuopion seurakuntayhtymälle omistamansa
Karttulan kunnan Karttulan kylässä sijaitsevan Haapaharju-nimisen tilan
RN:o 10:35 ja 150.000 euroa käytettäväksi Hirvijärven leirikeskuksen kehittämiseen. Lisäksi Eevi Pirinen on määrännyt, että Karttulan Erä ry:llä
on ikuinen metsästysoikeus Haapaharju-tilalla. Testamentin täydennyksellä testamentin tekijä on määrännyt, että osa Haapaharjun tilasta on
annettava Eero Tapio Majavirralle. Eevi Pirisen testamentit ja karttaliite,
josta käy ilmi Haapaharju-tilan sijainti ja Eero Tapio Majavirran saama
palsta ovat esityslistan liitteenä 2.
Eevi Pirinen on kuollut 3.12.2015. Eevi Pirisen perunkirjoitus pidettiin
29.4.2016. Hallintojohtaja Timo Korhonen oli mukana perunkirjoitustilaisuudessa seurakuntayhtymän edustajana.
Testamentti on saanut lainvoiman, ja Valtiokonttori on hyväksynyt sen
25.5.2016.
Yhteisen kirkkoneuvoston pitäisi tehdä päätös testamentin vastaanottamisesta ja siitä, sitoutuuko seurakuntayhtymä täyttämään testamentin
ehdot. Hallintojohtajan käsityksen mukaan testamentti voidaan ottaa vastaan ja sitoutua täyttämään sen ehdot. Saatu varallisuus on perusteltua
rahastoida Eevi Pirisen nimeä kantavaan rahastoon.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä ottaa vastaan Eevi Pirisen testamentin ja sitoutuu täyttämään sen ehdot ja
2. että testamentattu varallisuus rahastoidaan Eevi Pirisen nimeä kantavaan rahastoon.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

152
TULLIPORTINKATU 25 VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.12.2014 myydä seurakuntayhtymän omistamat Talo Oy Suokatu 31:n osakkeet. Taloyhtiö on myynyt kaikki osakkeet
YIT-yhtymälle 26.6.2015. Myynnin seurauksena NNKY ja Diakoniakeskus
joutuivat siirtymään väistötiloihin Suokatu 22:een.
.
Tulliportinkatu 25:n tiloista tehtiin 20.5.2015 viiden vuoden vuokrasopimus
Trevian Asset Management Oy:n kanssa, 9.300,00 €:n kuukausivuokralla. Tilojen ottaminen NNKY:n ja Diakoniakeskuksen käyttöön edellytti tilojen pe-
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rusteellista korjaamista. Hankkeelle saatiin lainvoimainen rakennuslupa
6.7.2015. Tämä hanke ei kuitenkaan edennyt.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 8.2.2016. Kirkkoneuvosto päätti, että
18.5.2015 tehty vanha viiden vuoden vuokrasopimus puretaan ja tehdään
uuden omistajan kanssa 12 vuoden vuokrasopimus 24,18 €/kk/m2 vuokralla.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että rakennuksen omistaja teettää kokonaisuudessaan tilan peruskorjauksen ja tämä huomioidaan vuokran määrässä
ja vuokrattaviin tiloihin siirtyvät Diakoniakeskus ja NNKY.
Tulliportinkatu 25 tilojen peruskorjaaminen ei ole toteutunut suunnitellusti.
Yhtenä syynä on ollut, ettei vuokranantajan kanssa ole päästy yksimielisyyteen korjaustöiden rahoituksesta. Tulliportinkadun kiinteistön omistaja etsi
uutta omistajaa kiinteistölle, mutta kiinteistön myynti ei ole toteutunut.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa jälleen 13.6.2016. Kirkkoneuvosto
päätti, että seurakuntayhtymä luopuu Tulliportinkatu 25 tilojen vuokraamisesta. Tähän vaikutti myös se, että NNKY oli ilmoittanut, etteivät ko. tilat enää
kiinnosta yhdistystä. Kirkkoneuvosto päätti lisäksi, että Trevian Asset Managementin kanssa jatketaan neuvotteluja vuokrasopimuksen purkamisesta ja
mahdollisista vahingonkorvauksista samoin kuin neuvotteluja NNKY:n tilakysymyksen ratkaisemiseksi. Kirkkoneuvosto päätti myös, että diakoniakeskukselle pyritään löytämään tilat ensisijaisesti seurakuntayhtymän omista
kiinteistöistä.
Vuokrasopimuksen purkamisesta on tämän jälkeen neuvoteltu. Neuvotteluissa on ollut mukana seurakuntayhtymän palkkaama asianajaja. Myös yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat osallistuneet neuvotteluihin.
Vuokrasopimuksen jatkamisen vaihtoehtoina ovat olleet uuden, pitkäaikaisen
vuokrasopimuksen tekeminen tai ko. tilojen ostaminen seurakuntayhtymälle.
Seurakuntayhtymän edustajien yksimielinen linjaus on ollut, että seurakuntayhtymän kannalta toimivin vaihtoehto on vuokrasopimuksen purkaminen.
Vuokranantaja on valmis purkamaan määräaikaisen, vuoden 2020 toukokuussa päättyvän, vuokrasopimuksen 100.000 euron korvausta vastaan.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan vuokrasopimus kannattaa purkaa tähän
hintaan. Toinen vaihtoehto on lähteä käräjöimään asiassa. Pahimmassa tapauksessa seurakuntayhtymä saattaisi joutua maksamaan ko. tiloista vuokraa toukokuun 2020 loppuun. Tämä tarkoittaisi 418.500 euron lisäkustannusta. Vuokrasopimuksen purkamisesta on syytä tehdä erillinen sopimus, jossa
todetaan, että sopimus puretaan em. korvausta vastaan eikä kumpikaan
osapuoli tule sen jälkeen esittämään muita vaatimuksia.
Vuoden 2016 talousarviossa ei ole varauduttu em. korvauksen maksamiseen. Näin ollen tarkoitukseen tulee anoa yhteiseltä kirkkovaltuustolta lisämääräraha. Vastaavasti vuoden 2016 talousarvion investointiosaan Diakoniakeskuksen ja NNKY:n tilojen hankintaan varattu 120.000 euron määräraha jää käyttämättä. Seurakuntayhtymällä on myös johtavien viranhaltijoiden
vastuuvakuutus. Parhaillaan on selvityksen alla, onko seurakuntayhtymän
mahdollista saada korvausta turhaan maksetuista vuokrista ja vahingonkorvauksesta.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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1. että Tulliportinkatu 25 koskeva vuokrasopimus puretaan ja vuokranantajalle maksetaan 100.000 euron korvaus,
2. että vuokrasopimuksen purkamisesta tehdään erillinen sopimus, jossa
kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan esittämättä muita vaatimuksia ja
3. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään 100.000 euron lisämäärärahan
myöntämistä vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan
1005010501 Kiinteistöhallinto
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

153
ERON MYÖNTÄMINEN LEENA KUKKOSELLE EMÄNTÄ-VAHTIMESTARIN VIRASTA
Emäntä-vahtimestari Leena Kukkonen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää eroa emäntä-vahtimestarin virasta 1.1.2017 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Virka on sijoitettu Kallaveden seurakuntaan, Karttulan alueelle. Liite 3.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Tällä hetkellä on selvittelyn alla, onko emäntä-vahtimestarin palvelussuhde mahdollista jättää täyttämättä vai ei.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-. että Leena Kukkoselle myönnetään ero emäntä-vahtimestarin virasta
1.1.2017 lukien.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

154
KALLAVEDEN KIRKON AULAN TAIDEHANKINTA
Vuoden 2016 talousarviossa on 20.000 euron määräraha Kallaveden kirkon aulaan sijoitettavan ”Kastepuu-taideteoksen” hankintaan.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt taideteoksen
hankintaa 4.5.2016 ja 1.6.2016.
Taideteoksen mahdollisesta hankinnasta neuvoteltiin 10.5.2016. Neuvotteluun osallistuivat kirkkoherra Matti Pentikäinen, kuvataidetoimikunnan
puheenjohtaja Marianna Huttunen, kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja
Erkki Oinonen, kuvataidetoimikunnan sihteeri Juha Välimäki ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Tässä neuvottelussa todettiin, että seurakuntayhtymän hankintaohjeen
mukaisesti taidehankinnoissa voidaan pyytää taideprojektin toteutusta
suoraan yksittäiseltä taiteilijalta. Kilpailutus taidehankinnoissa on suhteellista ja taloudelliset arvot käyttötarkoitukseen nähden vaikeasti arvioitavissa. Kilpailutuksen sijaan olisi mahdollisuus järjestää julkinen taidekilpailu. Taidekilpailun perustaminen tämän hintaluokan taidehankinnasta
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todettiin sellaiseksi, että sen järjestäminen vaatisi varautumista luonnosten palkitsemisiin rahallisesti ja taidehankinta-arvioinnin puolueetonta järjestämistä taitelijoiden edunvalvontajärjestön asiaintuntijoiden taholta, jolloin kustannukset luonnoksista ja asiantuntijoiden palkkioista nostaisivat
määrärahan tarvetta helposti moninkertaiseksi.
Käydyssä neuvottelussa sovittiin, että taiteilija Pauno Pohjolaisen ehdotus Kallaveden kirkon aulan tilateokseksi voidaan ottaa huomioon ja
siihen voi käydä tutustumassa.
Matti Pentikäinen, Erkki Oinonen, Marianna Huttunen ja Juha Välimäki
tutustuivat taideteokseen 16.5.2016.
Käynnin seurauksena todettiin teoksen kyseiseen tilaan olemukseltaan ja
aiheeltaan sopivaksi. Pauno Pohjolaiselta pyydettiin lupaa näyttää hankintapäätöksen tekijöille kuva teoksesta ja hänen sanallinen luonnehdintansa teoksesta.
Mahdollisen hankintapäätöksen toteutumisen varalta käytiin teoksen
osalta hintaneuvotteluja, joiden tuloksena taiteilija Pohjolainen suostui
arvonlisäveron sisällyttämiseen 37.000 € hankintahintaan. Taidetoimikunnan jäsenet arvioivat, että teoksen koko, työvaiheet, materiaalit ja
kyseisen taiteilijan hintataso huomioon ottaen 37.000 € hinta on
kohtuullinen.
Kallaveden seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 1.6.2016. Seurakuntaneuvosto päätti hankkia Pauno Pohjolaisen Elämänpuu-taideteoksen hintaan
37.000 euroa. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että taidehankinnan rahoitus järjestettäisiin siten, että rahoitukseen voitaisiin käyttää Kallaveden kirkon kattoremontista säästyviä
määrärahoja 17.000 euroa. Tämä ratkaisu edellyttää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahan käyttötarkoituksen muutoksen.
Kallaveden seurakunta ei antanut päästöstä tiedoksi hallintovirastolle.
Tietoa ei välitetty hallintovirastoon millään tavoin. Vaikka rahoituspäätöstä ei siis ole tehty, on taideteoksen asentaminen Kallaveden kirkkoon
aloitettu.
Normaalikäytännön ja ohjeistuksen mukaan, mikäli kesken talousarviovuotta tulee välttämätön hanke, jonka toteuttamiseen ei ole varattu määrärahaa, on asiassa käännyttävä hallintojohtajan puoleen, jonka tehtävänä on selvittää, miten hankkeen rahoitus on mahdollista toteuttaa. Tässä
tapauksessa näin ei toimittu, vaan hankinta käynnistettiin välittömästi, mikä on vastoin kaikkia hyvän hallinnon periaatteita ja ylittää päätöksentekijän toimivallan.
On vaikea perustella hankkeen käynnistämistä ennen rahoituspäätöksen
tekemistä, koska hankkeen käynnistäminen ennen rahoituksen selvittämistä ei ole ollut millään tavalla välttämätöntä.
Hallintojohtaja käsityksen mukaan asiassa on toimittu yleisten periaatteiden vastaisesti ja omavaltaisesti. Vaikka näin on tehty, olisi kaiketi kohtuutonta katkaista hanke tässä vaiheessa. Hallintojohtajan käsityksen
mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle voitaisiin esittää, että Kallaveden kirkon kattoremontista säästyviä määrärahoja voitaisiin käyttää 17.000 eu-
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roa Kallaveden taideteoksen hankintaan. Kallaveden seurakunnalta voitaisiin samalla pyytää kirjallinen selvitys siitä, miksi hankinta on käynnistetty, vaikka rahoituspäätöstä ei ole olemassa. Selvitys voitaisiin pyytää
30.9.2016 mennessä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Kallaveden kirkon kattoremontista säästyneestä määrärahasta voidaan käyttää 17.000 euroa Kallaveden kirkon aulan taidehankintaan ja
2. että Kallaveden seurakunnalta pyydetään kirjallinen selvitys
30.9.2016 mennessä siitä, miksi taideteoksen hankinta on aloitettu
ennen rahoituspäätöksen tekemistä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

155
ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON HOITOKUNNAN MUUTTAMINEN
TESTAMENTTIRAHASTOJEN HOITOKUNNAKSI
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 läänissä asuvien, 75 vuotta täyttäneiden vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti rahastolle säännöt 27.9.1994. Rahaston
sääntöjen mukaan sen hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen
kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää
myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Rahaston sääntöjen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee hoitokunnan, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kirkkoneuvosto nimeää
yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti
9.2.2015 asettaa Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunnan vuosiksi 2015 – 2016. Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin rekisteripäällikkö Taisto Toppinen ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo Huttunen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen.
Tuomiokirkkoseurakunta sai vuonna 2015 mittavan Aino ja Olavi Talveksen testamentin. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on halunnut jättää Talveksen testamenttirahaston sijoitustoiminnan hoitamisen
Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunnan tehtäväksi.
Männistön seurakunnan aikanaan saama Asta Heimon testamentti on
siirtynyt Männistön seurakunnalta seurakuntayhtymälle ja sen varojen sijoittamisesta päättää tällä hetkellä Elli Kankkusen testamenttirahaston
hoitokunta.
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Myös Järvi-Kuopion seurakunta on jossain vaiheessa tiedustellut, voisiko
Elli Kankkusen hoitokunta hoitaa sen joidenkin testamenttirahastojen sijoitustoimintaa.
Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunta voisi jatkossa toimia kaikkien Kuopion seurakuntien ja seurakuntayhtymän testamenttirahastojen
hoitokuntana sijoitustoiminnan osalta, mikäli niin halutaan. Mikäli seurakunnat haluavat hoitaa itse omien testamenttirahastojensa sijoitustoiminnan, se on luonnollisesti edelleen mahdollista.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunnan nimi muutetaan
testamenttirahastojen hoitokunnaksi,
2. että testamenttirahastojen hoitokunta hoitaa jatkossa kaikkien testamenttirahastojen sijoitustoiminnan, mikäli seurakunnat eivät halua
hoitaa sijoitustoimintaa itse.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

156
KALLAVEDEN SEURAKUNNAN III SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kallaveden seurakunnan III seurakuntapastori Petteri Hämäläinen on
1.6.2016 valittu Kallaveden seurakunnan II kappalaisen virkaan. Pastori
Hämäläinen siirtyy hoitamaan kyseistä kappalaisen virkaa 1.9.2016 alkaen. Tällöin Kallaveden seurakunnan III seurakuntapastorin virka jää
avoimeksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteinen
kirkkoneuvosto antaa luvan avoimeksi tulevien palvelussuhteiden täyttämiseen.
Kallaveden seurakunnassa on nykyisellä pappisvirkojen määrällä 3000
seurakuntalaista yhtä pappia kohden. Kirkollisten toimitusten tilastojen
mukaan Kallaveden seurakunnan papiston toimitusmäärät ovat muihin
yhtymän seurakuntiin verrattuna korkeimmalla tasolla. Rippikoulun opetustyössä joudutaan jo nykyisellä papistolla tukeutumaan vuosittain yhtymän yhteisten työalojen pappeihin.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
17.8.2016. Seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa
saada täyttää III seurakuntapastorin virka 1.9.2016 alkaen.
Hallintojohtaja käsityksen mukaan seurakuntapastorin viran täyttäminen
Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamiseksi on hyvin perusteltua.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kallaveden seurakunta oikeutetaan täyttämään III seurakuntapastorin virka 1.9.2016 lukien.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN SEMINAARIMATKA UNKARIIN 2.9 - 5.9
Keskustellaan matkan järjestelyistä.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto keskusteli matkan järjestelyistä.

158
SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMITILAKYSYMYKSEN TILANNE
Hallintojohtaja esittelee tarkemmin asiaa kokouksessa.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtaja esitteli seurakuntayhtymän toimitilatilannetta.

159
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

160
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

161
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite
§:ään 161. Liite 4.

162
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.10.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 29.8.2016

Maija Taskinen

Hannu Tervonen

