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Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston pöytäkirja
Aika:
maanantaina 7.3.2022 klo 17:00
Paikka:
Järvi-Kuopion seurakunta, Juankosken Ylösnousemuksen kirkko
Paasikoskentie 1, 73500 Juankoski
Ilmoita viimeistään pe 4.3. anita.hallikainen@evl.fi, jos haluat osallistua kokoukseen Teamsetäyhteydellä.
Kokoonpano ja läsnäolo:
Hagman Juha
Hanttu Soili
Honkanen Ossi
Huhtala Pauliina
Iskanius Raija
Julkunen Kaija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka
Kärkkäinen Unto
Miettinen Matti
Rantakylä Martti
Ruponen Anu-Kaisa
Räsänen Maija
Smolander Hannu
Hallikainen Anita

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

paikalla
paikalla
etäyhteydellä
paikalla
paikalla
paikalla
etäyhteydellä
paikalla
paikalla
etäyhteydellä
paikalla
poissa
paikalla
paikalla
paikalla

Hagman Paula
Keihänen Eino
Mäkinen Marjaana
Mäkinen Uwe
Pursiainen Raili
Roto Saara

hallintokappalainen
srk-pastori
srk-pastori
srk-pastori
kappalainen
vt. kappalainen

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa

Kokkonen Hanna
Kääriäinen Atte
Maukonen Lala
Pirinen Heikki
Rajahalme Mervi

diakoniatyöntekijöiden lähiesimies, poissa
nuorisotyöntekijöiden lähiesimies, poissa
kanttorien lähiesimies, poissa
kiinteistötyöntekijöiden lähiesimies, poissa
lastenohjaajien lähiesimies, poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo:

34 §
KOKOUKSEN AVAUS
Toteaminen
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Kokoonkutsuja avaa kokouksen. Veisataan virsi ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virrestä 923 säkeistöt 1 – 3, ja kirkkoherra
piti alkuhartauden. Ukrainan puolesta pidettiin hiljainen hetki. Ja lopuksi rukous.

35 §
KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Toteaminen
Koollekutsuja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat. Seurakunnan
toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7
luku § 4). Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään 3 päivää ennen
kokousta.
Jos seurakuntaneuvoston jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, pyydetään
häntä ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian puheenjohtajalle tai neuvoston sihteeri
Anita Hallikaiselle, p. 040-4888 602 tai anita.hallikainen@evl.fi, joka kutsuu
varajäsenen hänen sijaansa.
Esitys

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

36 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastusmenettely
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
äänten laskijoina. Seurakuntaneuvosto päättää, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Järvi-Kuopion seurakunnan
toimistossa 8.3. – 8.4.2022.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pauliina Huhtala ja Raija Iskanius, jotka toimivat
tarvittaessa äänten laskijoina.

37 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä seuraavilla muutoksilla: 41
§:n jälkeen lisätään 42 §:ksi ”Kolehtikohteen muuttaminen 20.3.2022”. Pykälien
numerointi on lisätyn 42 §:n jälkeen yhtä suurempi esityslistaan verrattuna.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esitetyillä muutoksilla.
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38 §
LAUSUNTO YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE VEROTULOJEN JAKOMALLISTA
YKN 31.1.2022 § 14
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 30.8.2021, 164 §, asettaa työryhmän valmistelemaan
kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoperusteita seurakuntien kesken sekä
asetti jakoperusteita koskevan selvityksen ja ehdotuksen valmistumisen määräajaksi
31.1.2022, johon mennessä ehdotus jakoperusteiksi on toimitettava yhteisen
kirkkoneuvoston käsittelyyn.
Työryhmän jäseniksi yhteinen kirkkoneuvosto nimitti kirkkoneuvoston jäsenistä Jussi
Hakala ja Risto Helle sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti
Pentikäisen, vs. hallintojohtaja Mirja Niemen, pääkirjanpitäjä Seija Rissasen ja
keskusrekisterin johtaja Mika Pulkkisen sekä pyysi kirkkoherroja valitsemaan
keskuudestaan kaksi jäsentä työryhmään. Kirkkoherrat valitsivat työryhmän jäseniksi
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran Ilpo Rannankarin ja Männistön seurakunnan
vs. kirkkoherran Sanna Mertasen.
Työryhmä kokoontui 4 kertaa. Liitteenä on työryhmän raportti sekä esitys vero- ja
muiden yhteisten tulojen jakoperusteiksi.
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä oli työskentelyssään yksimielinen ja sen
verotulojen jakoperustetta koskeva esitys on yksimielinen. Työryhmä perustelee
esitystään seuraavasi: ” määrärahojen jako jäsenmäärän perusteella tulee
edelleenkin olla verotulojen jakoperusteen määrittävin tekijä. Se on käytössä kaikissa
seurakuntayhtymissä lukuun ottamatta niitä seurakuntatalouksia, joissa jako tapahtuu
työalakohtaisesti. Jakomallia tulee täydentää niin, että kaikille paikallisseurakunnille
jaetaan perusosa, joka turvaa seurakuntatyölle sen keskeiset tekijät jäsenmäärästä
riippumatta. Kun Kuopion seurakuntayhtymässä erityisesti alueelliset erot väestön
määrää ja palvelutarvetta koskien ovat huomattavat, myös tästä aiheutuvat erot ja
taloudellinen kuormittavuus tulee huomioida.”
Työryhmän esitys verotulojen jakoperusteeksi ja vuosittaisen talousarviokehyksen
jakoperusteeksi yhtymän seurakunnille on seuraava:
1. Kullekin paikallisseurakunnalle jaetaan paikallisseurakunnille jaettavasta
kehyksestä perusosana 200.000 euroa, joka määrä perustuu kirkkoherran, kanttorin
ja diakonian viran keskimääräisiin palkkauskustannuksiin. Luku sidotaan
ansiotasoindeksiin, ja vertailulukuna pidetään kunkin vuoden 1. vuosineljänneksen
indeksilukua (1/2021 = 108).
2. Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnille jaetaan vaikeahoitoisuuslisänä yhteensä
10 % paikallisseurakunnille jaettavana olevasta talousarviokehyksestä siten, että
Järvi-Kuopion seurakunnan osuus tästä vaikeahoitoisuuslisästä on 2/3 ja Kallaveden
seurakunnan osuus 1/3.
3. Loppuosa talousarviokehyksestä jaetaan paikallisseurakunnille niiden
jäsenmäärän mukaisessa suhteessa siten, että jäsenmääränä huomioidaan
talousarviovuotta edeltäneiden kolmen edellisen vuoden keskiarvo.
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Päätösesitys: Vs. hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
verotulojen jakoperusteeksi ja vuosittaisen talousarviokehyksen jakoperusteeksi
yhtymän seurakunnille päätetään seuraava jakomalli:
1. Kullekin paikallisseurakunnalle jaetaan paikallisseurakunnille jaettavasta
kehyksestä perusosana 200.000 euroa, joka määrä perustuu kirkkoherran, kanttorin
ja diakonian viran keskimääräisiin palkkauskustannuksiin. Luku sidotaan
ansiotasoindeksiin, ja vertailulukuna pidetään kunkin vuoden 1. vuosineljänneksen
indeksilukua (1/2021 = 108).
2. Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnille jaetaan vaikeahoitoisuuslisänä yhteensä
10 % paikallisseurakunnille jaettavana olevasta talousarviokehyksestä siten, että
Järvi-Kuopion seurakunnan osuus tästä vaikeahoitoisuuslisästä on 2/3 ja Kallaveden
seurakunnan osuus 1/3.
3. Loppuosa talousarviokehyksestä jaetaan paikallisseurakunnille niiden
jäsenmäärän mukaisessa suhteessa siten, että jäsenmääränä huomioidaan
talousarviovuotta edeltäneiden kolmen edellisen vuoden keskiarvo.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot liitteenä
olevasta esityksestä verotulojen jakoperusteiksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään.
Lausunnot on toimitettava 7.3.2022 mennessä.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seurakuntaneuvosto 9.2.2022 § 26
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että seurakuntaneuvosto nimeää työryhmän, joka valmistelee
Järvi-Kuopion seurakunnan lausuntoa verotulojen jakotyöryhmän jakomallista.
Työryhmän ehdotus käsitellään seurakuntaneuvoston kokouksessa 7.3.2022.

Päätös

Lausuntoa verotulojen jakotyöryhmän jakomallista valittiin valmistelemaan
seurakuntaneuvoston kokoukseen 7.3.2022 Sinikka Kervinen, Riitta JunnilaSavolainen, Unto Kärkkäinen, Anu-Kaisa Ruponen ja Juha Hagman.

Seurakuntaneuvoston käsittely 7.3.2022
Verotulojen jakotyöryhmän loppuraportti on liitteenä 1.
Järvi-Kuopion seurakunnan lausuntoa valmisteleva työryhmä kokoontui 23.2.2022
valmistelemaan lausuntoa seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.
Esitys

Hyväksytään seuraava lausunto verotulojen jakotyöryhmän jakomallista esitettäväksi
yhteiselle kirkkoneuvostolle:
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto ymmärtää sen tosiasian, että
seurakunnan väkimäärän vähetessä myös seurakunnan budjetti pienenee pitkällä
aikavälillä. Seurakuntaneuvosto antaa tunnustusta verotulojen jakoa pohtineelle
työryhmälle siitä, että se tunnistaa vaikeahoitoisuuden olemassaolon Kuopion
maaseutualueilla ja on pohtinut rahoituksellisia toimenpiteitä vaikeahoitoisuuden
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huomioimiseksi. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto haluaa ottaa esille päättäjien
tueksi verotulojen jakotyöryhmän esittämän mallin arviointiin seuraavat kolme
näkökohtaa: 1) seurakunnan vaikeahoitoisuus, 2) seurakunnan perustehtävän
turvaaminen ja 3) kiinteistötoimen työntekijöiden mahdollinen siirtyminen
seurakunnan työntekijöiksi.
1. Seurakunnan vaikeahoitoisuus
Vaikeahoitoisuuslisän tarve tulee Järvi-Kuopion seurakunnan tapauksessa kolmesta
eri syystä: a) toiminnan järjestämisestä kahdeksalla toisistaan erillään olevalla
alueella, b) pitkien etäisyyksien aiheuttamista matkakustannuksista sekä c) siitä, että
Järvi-Kuopion seurakunnalla ei ole maaseutualuetta tukevaa ja rahoittavaa
kaupunkialuetta.
a) Merkittävin vaikeahoitoisuutta lisäävä tekijä Järvi-Kuopion seurakunnalla on
toiminnan toteuttaminen kahdeksassa toisistaan erillään olevassa
alueseurakunnassa. Tämä vaatii huomattavasti enemmän työntekijäresurssia ja siten
myös palkkabudjettia kuin, jos väkimäärältään saman suuruisen seurakunnan
toiminta olisi keskittynyt esimerkiksi yhteen keskuspaikkaan. Kahdeksalla alueella
pidettyjen jumalanpalvelusten, piirien, kerhojen ym. järjestäminen aiheuttaa
kustannuksia erityisesti suuren työvoimatarpeen myötä.
b) Tällä hetkellä Järvi-Kuopion seurakunnan työntekijät työskentelevät kukin kahden
tai useamman alueseurakunnan alueella. Ehdotettu rahanjakomalli johtaa
työntekijöiden määrän nopeaan vähenemiseen Järvi-Kuopion seurakunnassa. Tällöin
matkakulut suurenevat, kun jäljelle jääneet työntekijät joutuvat ottamaan yhä
laajemman alueen eli nykyistä useamman alueseurakunnan toimintakentäkseen.
Myös työaikaa kuluu tällöin enempi tien päällä, mikä johtaa työn rasittavuuden
kasvuun ja tehokkuuden vähenemiseen.
c) Toisin kuin toisella merkittäviä maaseutualueita sisältävällä seurakunnalla,
Kallaveden seurakunnalla, Järvi-Kuopion seurakunnalla ei ole elinvoimaista ja
kasvavaa kaupunkialuetta. Siinä missä Kallaveden seurakunnan kasvava
kaupunkialue tuo seurakunnalle esitetyssä jakomallissa veroeuroja budjettiin ja
mahdollistaa sen myötä Kallaveden maaseutualueen toiminnan tukemisen, JärviKuopion seurakunnalla ei tätä mahdollisuutta ole. Elinvoimaisen kaupunkialueen
tuoma rahoitusetu näkyy muun muassa siinä, että seuraavan kahdeksan vuoden
aikana Kallaveden seurakunnan euromääräisen budjetin arvioidaan ehdotettua
rahanjakomallia käytettäessä kasvavan vuoteen 2022 verrattuna 44 632 euroa (+ 2
%), kun taas Järvi-Kuopion euromääräinen budjetti vastaavasti pienenee kahdeksan
vuoden jaksolla 181 699 euroa (- 10 %). Kallavedellä on tällöin jatkossakin varsin
hyvät edellytykset sijoittaa työntekijöitä maaseutualueilleen ja järjestää siellä
toimintaa. Järvi-Kuopiolla nämä mahdollisuudet heikkenevät nopeaa tahtia, jos
yhteisiä rahoja jaetaan esitetyn jakomallin mukaan. Tämä jatkaa sitä jo nyt menossa
olevaa kehitystä, jossa Järvi-Kuopion maaseutualueilla asuvat ihmiset saavat vuosi
vuodelta yhä heikompaa seurakunnallista palvelua verrattuna Kallaveden
maaseutualueilla asuviin ihmisiin. Tällainen alueellinen eriarvoistuminen
samankaltaisten maaseutualueiden välillä lännessä ja idässä ei ole hyvä asia
yhtymässä, jossa on yhteinen talous ja mahdollisuus taata ehdotettua mallia parempi
alueellinen samanvertaisuus saman tyyppisten alueiden välillä.
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Kohdissa a, b ja c esitettyjen Järvi-Kuopion seurakunnan vaikeahoitoisuutta lisäävien
syiden vuoksi Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että
jakomallia korjattaisiin niin, että esitettyä suurempi osuus vaikeahoitoisuuslisästä
tulisi Järvi-Kuopion seurakunnalle. Vaikeahoitoisuuslisän jakoa suhteessa 1:2
Kalaveden ja Järvi-Kuopion kesken ei voi pitää tarkoituksenmukaisena. Koska
Kallavedellä on kolme toiminnallista maaseutualuetta (Karttulan alue, Maaningan
alue sekä Länsirannan/etelän alue) ja Järvi-Kuopiolla on kahdeksan toiminnallista
maaseutualuetta (Nilsiän alueseurakunta, Säyneisen alueseurakunta, Juankosken
alueseurakunta, Muuruveden alueseurakunta, Kaavin alueseurakunta, Tuusniemen
alueseurakunta, Riistaveden alueseurakunta ja Vehmersalmen alueseurakunta)
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että vaikeahoitoisuuslisän
jakosuhde Kallavesi:Järvi-Kuopio olisi 3:8.
2. Seurakunnan perustehtävän turvaaminen
Jos Järvi-Kuopion seurakunnan budjetti pienenee lähivuosina esitetyn mallin
mukaisesti, se johtaa merkittäviin henkilöstövähennyksiin. Henkilöstön vähetessä
seurakunnan perustehtävän hoito erityisesti jumalanpalvelusten järjestämisessä,
hautaan siunaamisissa, sielunhoidossa sekä diakonisessa työssä vaarantuu JärviKuopion seurakunnan alueella. Seurakunnan väestön ikääntyessä erityisesti hautaan
siunaamiset sekä diakonisen työn tarve eivät kuitenkaan ole vähenemässä
pitkälläkään aikavälillä, vaan pikemminkin lisääntymässä. Myös säännölliselle
Jumalan Sanan esillä pitämiselle jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan
tilaisuuksissa sekä sielunhoidollisille ja diakonisille kotikäynneille laajoilla
maaseutualueilla on jatkossakin paljon tarvetta. Henkilöstövähennykset
jumalanpalveluksia, hautaan siunaamisia, diakoniatyötä ja sielunhoitoa hoitavissa
työntekijäryhmissä (papit, kanttorit, diakonian viranhaltijat sekä suntiot) ovat erityisen
haitallisia seurakunnan keskeisten tehtävien hoitamisen kannalta.
Vuonna 2021 Järvi-Kuopion seurakunnan jäsenmäärän pieneni 362 henkeä. Suurin
osa jäsenmäärän vähenemisestä (-176 jäsentä) johtui syntyvyyttä suuremmasta
kuolleisuudesta. Kyseisenä vuonna Järvi-Kuopion seurakunnan jäsenmäärä pieneni 87 jäsentä kirkkoon liittymistä suuremman kirkosta eroamisen vuoksi sekä -99
jäsentä negatiivisen muuttoliikkeen vuoksi. Vuonna 2021 kuoli 268 Järvi-Kuopion
seurakuntalaisista, joten hautaan siunaamisia oli keskimäärin 34 kutakin kahdeksaa
papin virkaa kohden.
Perlacon on arvioinut Järvi-Kuopion seurakunnan jäsenmäärän laskevan vuodesta
2025 vuoteen 2030 4273 jäsentä eli keskimäärin 855 jäsentä vuodessa. Merkittävin
tekijä jäsenkadon kiihtymiselle 2020-luvun jälkipuoliskolla on suurten ikäluokkien
kuoleminen. Mikäli Perlaconin ennuste pitää paikkansa, vuosittainen hautaan
siunaamisten määrä tulee Järvi-Kuopion seurakunnassa yli kaksinkertaistumaan
nykyisestä vuosikymmenen loppupuolella ollen 600 hautaan siunaamisen luokkaa
useina vuosina. Esitetyssä rahanjakomallissa olevista säästövelvoitteista johtuen
kahta lähivuosina Järvi-Kuopiossa eläköitymisten myötä vapautuvaa papin virkaa ei
mahdollisesti pystytä täyttämään. Mikäli papin virkojen määrä vähenee JärviKuopiossa lähivuosina kahdeksasta kuuteen, hautajaisia tulee olemaan noin 100
vuodessa yhtä pappia kohden vuosikymmenen loppupuolella. Seurakunnan papisto
ei kestäisi muutenkin vaikeahoitoisessa ja työläässä seurakunnassa sellaista
työmäärän lisäystä.
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Jos seurakunnan toiminnan kannalta välttämätöntä henkilöstöä ei voida turvata
riittävällä budjetoinnilla, on luotava selkeät yhdessä sovitut toimintamallit siitä, miten
muut Kuopion seurakunnat tukevat omilla työvoimaresursseillaan Järvi-Kuopion
seurakunnan perustatehtävän hoidon kannalta välttämättömien tehtävien hoitamista.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo kuitenkin, että Järvi-Kuopion
seurakunnan riittävä budjetointi on yhtymän, sen kaikkien seurakuntien ja
työntekijöiden kannalta järkevämpää kuin jatkuva työvoiman siirto Järvi-Kuopioon
muista seurakunnista. Jo nykytilanne osoittaa, että tällainen työvoiman siirto
seurakuntien välillä ei ole helppoa eikä toiminnallisestikaan järkevää.
3. Kiinteistötoimen työntekijöiden mahdollinen siirtyminen seurakunnan työntekijöiksi
Verotulojen jakotyöryhmän raportissa ei ole huomioitu yhtymän
henkilöstösuunnitelmassa 2022-2024 esillä olevaa kiinteistötoimen työntekijöiden
mahdollista siirtymistä seurakuntien työntekijöiksi joskus lähitulevaisuudessa. Koska
kiinteistötoimen työntekijöitä on Kuopion yhtymän eri seurakunnilla huomattavan eri
määrät, kiinteistötoimen palkkojen siirtyminen seurakuntien budjetteihin muuttaisi
merkittävästi kullekin seurakunnalle jaettavien talousarviomäärärahojen suhteellisia
osuuksia ja samalla myös joihinkin seurakuntiin kohdistuvia säästövelvoitteita. Tämän
vuoksi Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että jakomallin
toimivuus otetaan uudelleen tarkasteluun siinä vaiheessa, jos kiinteistötoimen
työntekijöiden siirto seurakuntiin päätetään tehdä.
Järvi-Kuopion seurakunnan näkökulmasta kiinteistötoimen työntekijöiden siirtoa
seurakuntien työntekijöiksi ei ole syytä toteuttaa varsinkaan, jos heidän
palkkabudjettinsa siirretään sellaisenaan seurakunnan budjettiin muuttamatta
esitettyä rahanjakomallia. Esitettyä rahanjakomallia käytettäessä tällainen
kiinteistötoimen työntekijöiden siirto lisäisi huomattavasti erityisesti Järvi-Kuopion
seurakunnan säästövelvoitteita, koska Järvi-Kuopiossa toimii huomattavasti
enemmän kiinteistoimen työntekijöitä kuin muissa Kuopion seurakunnissa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

39 §
LÄHETYSTYÖN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN JAKO
Vuoden 2022 talousarviossa on varattu yhteensä 377.900 euron määräraha
lähetysjärjestöjen avustuksiin. Jokaisen yhtymän seurakunnan on jäsenmääränsä
suhteessa päätettävä, mitä lähetysjärjestöjä tuetaan talousarviomäärärahasta. Tilitys
tehdään keskitetysti hallintovirastosta.
Järvi-Kuopion seurakunnan osuus lähetystyön talousarviomäärärahasta on 66 036
euroa (LIITE 2).
Järvi-Kuopion seurakunnalla on seuraavat lähetystyön sopimukset:
Suomen Lähetysseura:
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Angola
Raamatun käännöstyö vähemmistökielille, UBS yhteistyö
Riikka Halme-Berneking
10 000 euroa
Angola
Kirkollisen työn koordinaatio
Maria Stirling

5 000 euroa

Israel
FELM keskus

5 000 euroa

Thaimaa
Kirkon seurakuntatyön kehittäminen
Kirkon diakoniatyön kehittäminen
Kirkon kivijalka - hallinnon vahvistaminen

4 000 euroa
4 000 euroa
4 000 euroa

Lähetysseura yhteensä

32 000 euroa (66 % kaikista sopimuksista)

Kansanlähetys:
Lauri ja Asako Palmu

13 000 euroa (27 % kaikista sopimuksista)

Suomen pipliaseura:
Lähi-Itä

2000 euroa (4 % kaikista sopimuksista)

Sanansaattajat:
Intia bhilinkielinen radiotyö

1500 euroa (3 % kaikista sopimuksista)

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto suoritti kahtena edellisenä vuonna
(18.8.2020 § 86 sekä 16.3.2021 § 41) lähetyksen talousarviomäärärahojen jaon siten,
että jako suoritettiin kahdelle lähetysjärjestölle. Suomen Lähetysseura sai vuosina
2020 ja 2021 70 % Järvi-Kuopion seurakunnan lähetystyön
talousarviomäärärahaosuudesta, ja Suomen ev.lut. Kansanlähetys sai molempina
vuosina 30 %.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että 66 036 euron suuruisesta vuoden 2022 lähetyksen
talousarviomäärärahasta myönnetään Suomen Lähetysseuralle 46 225,20 euroa (70
%) ja Suomen ev.lut. Kansanlähetykselle 19 810,80 euroa (30%).

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

40 §
VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vuoden 2022 seurakuntavaalien
varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.2022. Vaalien ennakkoäänestys on 8.–
12.11.2022, eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.
Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 §:n mukaan vaalit toimittaa seurakunnan
vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa.
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Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Kirkkolain 23 luvun 19 §:n 1 momentin mukaan seurakuntaneuvosto asettaa
vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
vähintään yhtä monta varajäsentä. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan
jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Varajäsenet eivät siis ole
henkilökohtaisia.
Kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentin mukaan seurakuntaneuvosto voi päättää, että
seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin.
Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jos seurakunta on jaettu
äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että
vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä vaalilautakunnasta säädetään.
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu, 18 vuotta
täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). :n 3
momentin mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla
tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.
Vaalilautakuntaa valittaessa tulee ottaa huomioon KL 23 luvun 8 §:n säädös naisten
ja miesten edustuksesta toimielimessä. Sen mukaan naisia ja miehiä tulee kumpiakin
olla vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenet sekä kirkkoherra ovat
kyselleet etukäteen ehdokkaita vaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi.
Esitys

1. Valitaan vaalilautakunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.
2. Valitaan vaalilautakunnan varajäsenet.

Käsittely
Raija Iskanius esitti, ja Sinikka Kervinen kannatti, että selvitettäisiin vaihtoehtoa,
jossa äänestysmahdollisuus varsinaisena äänestyspäivänä 20.11. olisi useammalla
alueella. Asia palautetaan jatkovalmisteluun ja selvitetään vaalipiirien vaihtoehtoa.
Otetaan asia uudelleen käsittelyyn seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa.
Valittiin työryhmä, valmistelemaan asiaa: Unto Kärkkäinen, Raija Iskanius, Juha
Hagman, Ossi Honkanen ja Hannu Smolander.
Päätös

Päätettiin Raija Iskaniuksen esityksen mukaisesti ja Sinikka Kervisen kannattamana,
että selvitetään äänestysmahdollisuutta useammalla alueella varsinaisena
äänestyspäivänä 20.11. Asia palautetaan jatkovalmisteluun ja selvitetään vaalipiirien
vaihtoehtoa. Otetaan asia uudelleen käsittelyyn seuraavassa seurakuntaneuvoston
kokouksessa.
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Valittiin työryhmä, valmistelemaan asiaa: Unto Kärkkäinen, Raija Iskanius, Juha
Hagman, Ossi Honkanen ja Hannu Smolander.

41 §
KUOPION EVANKELIS-LUTERILAISEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUOSITILASTO 2021
TIEDOKSI
Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän vuositilasto on liitteenä 3.
Esitys

Merkitään vuositilasto 2021 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

42 §
KOLEHTIKOHTEEN MUUTTAMINEN 20.3.2022
Kirkkohallitus suosittaa 1.3.2022 lähettämässään yleiskirjeessään 8/2022 (LIITE 4),
että seurakunnat keräävät maaliskuun aikana kolehdin tai kolehteja ukrainalaisten
tueksi kolehtisuunnitelmaansa sopivalla tavalla. Suosituksena on, että kolehti
kannetaan ukrainalaisten tueksi esimerkiksi 6.3. tai 20.3., jolloin ei ole muita
Kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehtikohteita.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan
20.1.2022 § 9 seurakunnan kolehtisuunnitelman ajalle 1.2. – 31.5.2022.
Kolehtikohteeksi sunnuntaille 20.3. on tuolloin hyväksytty kolehti HerättäjäYhdistyksen musiikkityöhön vahvistamaan uudistettujen virsien käyttöä ja tunnettuutta
(Kirkkohallituksen kolehtisuositus).
Esitys

Muutetaan 20.3.2022 kolehtikohde niin, että tuolloin kannetaan kaikissa JärviKuopion seurakunnan kirkoissa kolehti ukrainalaisten tueksi Kirkon Ulkomaanavun
Ukrainan hätäapukeräyksen kautta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

43 § MUUT ASIAT
43.1. Luottamushenkilön kirjoitusvuoro Kirkko ja Koti -lehteen
Viestintäpäällikkö Minna Siikaniva on ilmoittanut Järvi-Kuopion seurakunnan
luottamushenkilön kirjoitusvuorosta 30.3. ilmestyvään Kirkko ja Koti –lehteen
(pääsiäislehti). Aineistopäivä on 21.3. Jutussa voi olla 1-3 asiaa nostettuna esiin.
Kokonaismerkkimäärä on 2 200 merkkiä. Ideana on, että luottamushenkilö kirjoittaisi
lyhyesti jostain seurakunnalle keskeisestä asiasta esim. tulevaisuuden
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suunnitelmista, seurakunnan toiminnan painopistealueista tai muusta ajankohtaisesta
aiheesta. Kirjoittaja saa siis hyvin vapaat kädet. Teema voi olla myös yleiskirkollinen.
Esitys

Valitaan luottamushenkilö, joka tekee kirjoituksen Kirkko ja koti –lehden
pääsiäisnumeroon.

Päätös

Valittiin Riitta Junnila-Savolainen tekemään kirjoituksen Kirkko ja koti -lehden
pääsiäisnumeroon.

44 §
ILMOITUSASIAT
1. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 10.2.2022 2/2022 § 8 pöytäkirjanote
Viranhoitomääräys: Oona Leiviskä Järvi-Kuopion seurakunnan IV
seurakuntapastorin virka
2. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 10.2.2022 2/2022 § 9 pöytäkirjanote
SALASSA PIDETTÄVÄ
Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.

45 §
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antaa tiedoksi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen (LIITE 5).
Seurakuntaneuvosto:
Annettiin kirkkolain mukainen oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
46 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Veisattiin virrestä 923 säkeistöt 4 ja 5.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Juha Hagman
puheenjohtaja

Anita Hallikainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Juankoskella 7.3.2022
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Valitut pöytäkirjantarkastajat:

pöytäkirjantarkastaja
Pauliina Huhtala

pöytäkirjantarkastaja
Raija Iskanius

Sivu 13 / 13

