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LAUSUNTOPYYNTÖ SAIRAALASIELUNHOITOTYÖSTÄ TEHDYN SOPIMUKSEN
JATKAMISESTA
Kirkkoneuvosto
§ 17
Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän ja 11 muun Kuopion yliopistollisen sairaalan kuntayhtymän alueella toimivan seurakunnan kanssa on
solmittu sopimus sairaalasielunhoidon kustannusten jaosta. Sopimus on tehty
viideksi vuodeksi ja se päättyy 31.12.2017. Keiteleen seurakunta on yksi sopimusseurakunnista.
Sopimuksen mukaan sairaalasielunhoitotyön kustannukset jaetaan siten, että
Kuopion seurakuntayhtymä vastaa kokonaisuudessaan sairaalasielunhoidon
hallintokuluista ja muista toimintakuluista lukuun ottamatta henkilöstökuluja.
Seurakuntayhtymä vastaa kokonaisuudessaan myös 30 %:sta sairaalasielunhoitajien palkkauskustannuksista henkilösivukuluineen. Loppuosa henkilöstökuluista jaetaan Kuopion seurakuntayhtymän ja muiden sopijaseurakuntien
kesken sen hoitopäivien lukumäärän perusteella, jonka seurakuntia vastaavat
kunnat käyttävät Kuopion yliopistollisessa sairaalassa edellisen kalenterivuoden aikana.
Kuopion seurakuntayhtymä joutuu talouden heiketessä pohtimaan mm. henkilöstömäärän vähentämistä. Sairaalasielunhoitotyön osalta on pohdittu yhden
sairaalasielunhoitajan viran lakkauttamista. Tämä virka on se virka, jota tehty
kustannustenjakosopimus koskee. Mikäli muut sopijapuolet ovat valmiita jatkamaan sopimusta viidellä vuodella, ei virkaa tarvitse lakkauttaa.
Kuopion seurakuntayhtymä pyytää kirkkoneuvostolta sitovaa lausuntoa siitä,
onko seurakunta valmis jatkamaan yhteistyötä ja osallistumaan sairaalasielunhoitotyön kustannuksiin myös vuoden 2018 alusta alkavalla 5vuotiskaudella.

Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kuopion seurakuntayhtymän kanssa sairaalasielunhoitotyön kustannusten jaosta solmittua sopimusta viidellä vuodella
vuoden 2018 alusta lukien.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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URKUJEN KOKONAISHUOLTO JA KORJAUS
Kirkkoneuvosto
§ 18
Urut, kuten seurakunnan muutkin soittimet vaativat säännöllistä huoltoa toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Urkujen tämän hetkinen tilanne ja kunto on sellainen, että vuosihuolto ei enää riitä. Sotkamon Urkurakentajat, joiden
toimesta vuosihuollot on tehty, on kehottanut jo muutamien viime vuosien aikana seurakuntaa teettämään urkuihin perusteellisen huollon ja myös tarvittavat korjaustoimenpiteet. Ilman perusteellista kokonaishuoltoa ja korjausta urkujen huoltokustannukset nousisivat joka tapauksessa vuosittain, koska urkujen ja erityisesti urkupillien kunnossa pitäminen vaatisi massiivisempia toimia
kuin vuosihuoltosopimuksen puitteissa on mahdollista tehdä.
Sotkamon Urkurakentajilta on pyydetty tarjous tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä. Heidän tarjouksensa loppusumma on 19 500 euroa. Uudet
vastaavankokoiset urut maksaisivat tällä hetkellä noin 320 000 euroa. Urkuremontin lähtökohta ja tarkoitus on se, että urut palvelisivat entistä paremmin
jumalanpalvelussoittimena, toimituksissa sekä myös konserttitoiminnassa.
Urut edustavat tyyliltään 1970-luvun urkutyyppiä, jolle on ominaista ”kirkuvaäänisyys”. Tämä on ongelma silloin, kun halutaan saada hyvä ja tasapainoinen perussointi esimerkiksi virsisäestyksessä tai pehmeämpi äänenväri siunaustoimituksessa. Lämpötilojen vaihtelu aiheuttaa jatkuvaa epävireisyyttä tämän tyyppisissä uruissa. Urkuihin tehtävillä muutoksilla pyritään helpottamaan
kyseistä ongelmaa.
Urkujen pahimmat ongelmat ovat heikoista ja huonokuntoisista pilleistä johtuva epävireisyys ja liian ohueksi käynyt perussointi. Kokonaishuollossa käydään läpi urkujen kaikki pillit ja ne korjataan tai tarpeen mukaan uusitaan sekä
puhdistetaan. Lopuksi urut viritetään kokonaan.
Korjauksen yhteydessä urkuihin on suunniteltu tehtäväksi seuraavia muutoksia:
Uruissamme on kaksi sormiota, pääsormio (I-sormio) ja sivusormio (II-sormio).
Näiden sormioiden kesken vaihdetaan 2 äänikertaa eli I-sormiolta vaihdetaan
II-sormiolle yksi äänikerta ja vastaavasti II-sormiolta tuodaan I-sormiolle yksi
äänikerta. Lisäksi II-sormiolta otetaan pois kaksi hyvin ”kirkuvaa” ja erittäin
huonokuntoista äänikertaa ja niiden paikalle laitetaan yksi pehmeä äänikerta
(Salicional 8´). Poistettavien äänikertojen pillit ovat niin huonossa kunnossa,
että niiden ylläpitohuolto tulee todella kalliiksi. Ne myös aiheuttavat jatkuvaa
epävireisyysongelmaa urkujen kokonaissoinnissa, joten niiden käyttöä on vältettävä.
Remontissa urut äänitettäisiin osittain uudelleen, mikä tarkoittaa sitä, että joidenkin äänikertojen sointia parannetaan ja muutetaan tukevampaan ja pyöreämpään suuntaan. Mainittujen muutosten avulla urkujen sointia saadaan parannettua huomattavasti. Uruista tulee myös toimivammat tämän hetkisiin
käyttötarpeisiin nähden eli ne palvelevat seurakuntaa paremmin jumalanpalveluksissa, toimituksissa ja konserteissa.
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URKUJEN KOKONAISHUOLTO JA KORJAUS
Kirkkoneuvosto
§ 18 jatkoa
Urkuremontti kestää noin kaksi viikkoa. Tuona aikana urut ovat pois käytöstä.
Remontti pyritään tekemään niin, ettei se haittaa jumalanpalveluselämää tai
muita kirkossa pidettäviä tilaisuuksia.
Urkujen huoltoa ja korjausta ei tarvitse kilpailuttaa, sillä kansallinen hankinnan
kynnysarvo 30 000 euroa ei ylity. Valintaa puoltaa myös se, että Sotkamon
Urkurakentajat on vuosien ajan huolehtinut kirkkomme urkujen huollosta.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Sotkamon urkurakentajien tarjouksen kirkon
urkujen kokonaishuollosta ja korjauksesta.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOLEHTISUUNNITELMA KESÄKAUDEKSI 2016
Kirkkoneuvosto
§ 19
Kirkkolain mukaan Kirkkohallituksen tehtävänä on ”määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava” (KL 22:2,1 kohta 9). Kirkkoneuvoston tehtävänä puolestaan on vahvistaa kolehtisuunnitelma
niiden pyhäpäivien päiväjumalanpalvelusten osalta, joille Kirkkohallitus ei ole
kohteita määrännyt (KJ 2:8 §). Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain.
Liitteenä 1 olevan kesäkauden 2016 (kesä-syyskuu) kolehtisuunnitelman pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset kolehdit sekä tuomiokapitulin
määräämät ajankohtaan sijoitettavat kolehtikohteet.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman liitteen 1. mukaisena.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUOSILOMAT 2016
Kirkkoneuvosto
§ 20
Kirkkoneuvoston tulee päättää henkilöstön vuosilomien ajankohdista. Kirkkoherran lomasta päättää tuomiokapituli.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää lomien ajankohdista seuraavasti:

Huttunen Jaana 38 pv
Jalkanen Kari 38 pv
Malinen Mirja 38 pv
Nyyssönen Heli 38 pv
Pietiläinen Anna-Maria 29 pv
Saastamoinen Jaana 38 pv

pidetään lomakautena
4.7 - 14.8.
13.- 26.6. ja 30.6.–17.7.
4.7. - 12.8.
1.- 26.8.
4.-31.7.
16.6. ja 29.6. - 9.8.

jää
8
16
8
18
9
8

Lastenohjaaja Jaana Saastamoisen työaika jatkuu 28.6. saakka siten, että 1.7.6. välinen aika koostuu uuden kerhokauden valmistelusta ja 8.- 28.6. välinen
aika hautausmaalla työskentelystä.
Seurakuntamestari Kari Jalkasen sijaisena toimii Jaana Mäenpää ja seurakuntasihteeri Heli Nyyssösen sijaisena Kari Jalkanen.
Emäntä Jaana Huttusen sijaisena toimii tarvittaessa Riitta Hirviheimo.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Kirkkoneuvosto
§ 21
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta. Kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti on
verovuosikohtainen ja siitä tehdään päätös viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden syksyllä.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,75 %.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MÄÄRÄRAHA RUUMISHUONEEN RAKENTAMISEN KARTOITUSTA VARTEN

Kirkkoneuvosto
§ 22

Nykyisin käytössä oleva ruumishuone on epäkäytännöllinen eikä täytä
enää voimassaolevan lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia. Ruumishuonetta korjaamalla ei saavutettaisi hyvää lopputulosta.

Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 5.000 euron määrärahan varaamista lisätalousarvioon uuden ruumishuoneen rakentamisen kartoitusta
varten.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LISÄTALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2016
Kirkkoneuvosto
§ 23
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista
koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta.
Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet
toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)
Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.
Kirkkovaltuusto voi muuttaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, vaihtaa
määrärahan käyttötarkoitusta sekä muuttaa määrärahaa tai tuloarviota kesken
talousarviovuoden.
Liitteessä 2 on esitys talousarvion lisämäärärahoiksi vuodelle 2016.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi lisätalousarvion 2016
(19.500 e urkujen huoltoon ja 5.000 e ruumishuoneen rakentamisen kartoittamiseen).
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto
§ 24
Neuvottelu 25.5.2016 Keiteleen, Vesannon ja Tervon seurakuntien ohjausryhmän sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän edustajien välillä.
Valtuuston kokous pidetään 15.6.2016 klo 19.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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