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YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 15.3.2022
SISÄLLYSLUETTELO
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 URAKOITSIJAN VALINTA PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKON KORJAUSHANKKEESEEN
5 VIHER- JA KATUALUEIDEN MYYNTI/LUOVUTUS KUOPION KAUPUNGILLE
6 ASUINRAKENNUSTONTIN, AHMANTIE 5, 297-16-5-3, MYYNTI
7 PAPINSALO NRO 10 HUVILATONTIN MYYNTI
8 SÄYNEENSALO NRO 3 HUVILATONTIN MYYNTI
9 JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIINTEISTÖLLE 297-405-1-125 ANTIKKALANTIE JA PUIJONTIE
10 SÄYNEENSALO NRO 1 HUVILATONTIN MYYNTI
11 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAON VAHVISTAMINEN
12 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA V SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN
PERUSTAMINEN
13 EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
14 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENEN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
15 YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
16 LUOTTAMUSHENKILÖPAIKAN MENETTÄMINEN
17 ILMOITUSASIAT
18 VALITUSOSOITUS
19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Aika

Ti 15.3.2022 klo 18.00 – 19.21

Paikka

Puijon kirkko-seurakuntakeskus, Taivaanpankontie 3, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

puheenjohtaja Leena Kumpusalo
32 valtuutettua

Kokoukseen kutsuttu

Petri Rautio, kiinteistöpäällikkö

1

Kokouksen alussa projektisihteeri Mari Paakkonen esitteli Kirkon ympäristödiplomia.
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Leena Kumpusalo toivotti kokouksen osanottajat tervetuleeksi ja avasi kokouksen. Vt. kirkkoherra Elina Knuuttila piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 923.

1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Ilmoitus yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu 1.3.2022 aluekeskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa
28.2.2022.
Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin,
että läsnä oli 33 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista oli ilmoittanut olevansa tilapäisesti estyneitä saapumasta kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Oke Vainikainen ja Tarja Välimäki.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oke Vainikainen ja Jussi Hakala.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 17.3 – 19.4.2022 hallintopalveluissa hallintopalveluiden
aukioloaikana.

3
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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4
URAKOITSIJAN VALINTA PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKON KORJAUSHANKKEESEEN
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous 14.2.2022, 6 §
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän investointiohjelmassa vuodelle 2022 on
tehty Pyhän Johanneksen kirkon korjaukseen 1 630 000,00 euron määrärahavaraus ja vuoden 2023 taloussuunnitelmaan on tehty 200 000 euron varaus.
Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Marja Väisänen Sitowise
Oy:stä. Projektin johdosta vastaa Harri Korkalainen Sitowise Oy:stä. LVIASsuunnittelu on Sitowise Oy:n vastuulla. Rakentamiselle on myönnetty rakennuslupa 15.11.2021.
Hankkeen lähtökohtana ovat olleet kohteessa pitkään jatkuneet sisäilmaongelmat. Ongelmien syitä on selvitetty kunto- ja sisäilmatutkimuksilla 2018–
2019. Korjauksessa maanvastaisen seinän kuorimuuraus ja lämmöneristeet
uusitaan rakennusfysikaalisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Lattioiden ja
seinien liittymäkohdissa huomioidaan ilmatiiveys/estetään maaperästä kulkeutuvien epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan. Kirkkosalin ja kuorokorokkeen
ilmanvaihto uusitaan. Toimistojen ja kerhohuoneiden tilankäyttöä tehostetaan ja tehdään tarvittavia toiminnallisia muutoksia. Lisäksi parannetaan esteettömyyttä rakentamalla kiinteistöön kevythissi.
Rakentaminen alkaa 9.5.2022 ja ensimmäisenä adventtina 27.11.2022 kirkkosali olisi käytössä. Lopullinen valmistuminen mennee tammikuulle 2023.
Hankkeen toteutustapa on projektinjohtourakka. Urakka on kilpailutettu avoimella hankintamenettelyllä. Kyse on kansallisen kynnysarvon ylittävästä
hankinnasta. Hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä
HILMAssa 27.12.2021. Tarjoukset oli lähetettävä sähköisesti 28.1.2022 kello
12:00 mennessä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi rakennusliikettä: Rakennuspalvelu Saneko Oy ja Insaco Group Oy.
Tarjousten avaaminen
Tarjoukset avattiin 28.1.2022 klo 12.30 ja tarjouksen avaamisessa oli läsnä
Jussi Lommi (Sitowise Oy), Henna Ala-Kurki (Sitowise Oy), tekninen isännöitsijä Sami Purovesi ja kiinteistöpäällikkö Petri Rautio. Avaamisesta on laadittu avauspöytäkirja. Avauspöytäkirja ja tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa.
Poissulkemisperusteet:
Tarjouskilpailusta on suljettava pois ne tarjoajat, joita koskee hankintalain 80
§:n mukainen poissulkemisperuste.
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81
§:n mukainen poissulkemisperusteista täyttyy.
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Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Hankintayksikön määrittelemät tarjoajien soveltuvuusvaatimukset, joista on
tarkempi erittely tarjouslomakkeessa, koskivat seuraavia seikkoja:
- tilaajavastuulain mukaiset tiedot (esim. Luotettava kumppani –raportti)
- vastuuvakuutus vähintään 1 000 000 euroa.
- taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne mm. liikevaihto vähintään 2 000 000
euroa ja Rating Alfa
- tarjoajaa ei koske hankintalain mukainen poissulkemisperuste
- projektisuunnitelma
- pätevyys vastaavasta urakasta
- vastaava työnjohtaja ja nimetyt hankehenkilöt
- työtekijöiden ammattitaito ja riittävyys
- laadunvarmistusjärjestelmä
- hankinnan kohdetta koskeviin vaatimuksiin sitoutuminen
- sopimusehtojen hyväksyminen
- tarjouksen voimassaolo 3 kk
- alihankkijat
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.
Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.
Kummankaan tarjoajan osalta poissulkemisperusteita ei ollut.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus:
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastettiin. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoukset otettiin mukaan tarjousvertailuun.
Hankintayksikkö varaa tilaisuuden ennen hankintapäätöksen tekemistä tarkistaa kirjallisesti, että urakoitsija on ottanut hinnoittelussaan huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa annetun ohjeistuksen. Tarjouksen sisällön selvittämisen yhteydessä vain tarkastetaan, että urakoitsija on ymmärtänyt tarjouspyyntöaineiston sisällön oikein ja että tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
Tarjoajien huomiota kiinnitetään erikseen siihen, että edellä tarkoitetun tarjouksen tarkastamisen yhteydessä ei ole mahdollista muuttaa tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi eikä myöskään parantaa
tarjousta millään tavoin.
Molemmat tarjoajat täyttivät kaikki tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset.
Tarjousvertailu:
Tarjousten vertailuperusteena on tarjouksen hinta ja tarjousvertailuun otetuista tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin yksittäinen tarjous.
Tarjoushinnat
Urakkahinnat sis. alv. 24 %:
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Rakennuspalvelu Saneko Oy

813 797,00 €

Insaco Group Oy

971 988,88 €

4

Projektinjohtourakasta halvimman tarjouksen jätti Rakennuspalvelu Saneko
Oy 813 797,00 euroa.
Selonottoneuvottelu on käyty Rakennuspalvelu Saneko Oy:n kanssa
31.1.2022. Selonottoneuvotteluista on laadittu muistio. Neuvottelumuistio liitetään urakkasopimukseen.
Päätöksen tiedoksianto ja hankintasopimus
Hankintalain 127 §:n mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi
sähköisesti. Tarjoajalta on vaadittua tarjouslomakkeessa ilmoittamaan lomakkeessa varatussa kohdassa sähköpostiosoite, jota käyttäen päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi.
Urakkasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta,
kun sopimusneuvotteluissa on päästy hankintayksikön hyväksymään ratkaisuun ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.
Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset,
tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat salassa pidettävää tietoa lukuun ottamatta julkisiksi, kun sopimus asiassa on tehty. Hankintamenettelyssä asianosaisena olevalla on kuitenkin oikeus saada tietoa tarjousasiakirjoista esimerkiksi muutoksenhakua varten jo sen jälkeen, kun
hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjouksessa liikesalaisuuksiksi ilmoitetut osat ja liitteet pidetään salassa, mikäli hankintayksikkö katsoo perusteet
salassapidolle olevan. Hinta-asiat ovat kuitenkin aina julkisia.
Urakan arvioitu kokonaiskustannus on talousarvioon hyväksytyn määrärahan
puitteissa.
Kokonaisuudessa hankkeeseen on budjetoitu seuraavasti:
-

vuonna 2020 suunnitteluun ja rakennuttamiseen

90 000,00 €

-

vuonna 2021 suunnitteluun ja rakennuttamiseen

170 000,00 €

-

vuonna 2022 rakentamiseen

1 630 000,00 €

-

vuonna 2023 rakentamiseen

200 000,00 €

Yhteensä 2 090 000,00 €.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
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1. Pyhän Johanneksen kirkon korjauksen rakennusurakoitsijaksi valitaan Rakennuspalvelu Saneko Oy
2. urakkasopimus tehdään edellä mainitun urakoitsijan kanssa.
Päätös: Kiinteistöpäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2022, 25 §
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
1. Pyhän Johanneksen kirkon korjauksen rakennusurakoitsijaksi valitaan Rakennuspalvelu Saneko Oy.
2. Urakkasopimus tehdään edellä mainitun urakoitsijan kanssa.
3. Urakkasopimuksen seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa kiinteistöpäällikkö.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. Pyhän Johanneksen kirkon korjauksen rakennusurakoitsijaksi valitaan Rakennuspalvelu Saneko Oy.
2. Urakkasopimus tehdään edellä mainitun urakoitsijan kanssa.
3. Urakkasopimuksen seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa kiinteistöpäällikkö.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5
VIHER- JA KATUALUEIDEN MYYNTI/LUOVUTUS KUOPION KAUPUNGILLE
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous 14.2.2022, 8 §

Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymällä on omistuksessa Nilsiän, Karttulan ja
Vehmersalmen alueella viher- ja katualueita. Kyseisillä alueilla ei ole käyttöä
seurakuntayhtymällä ja alueet on luontevaa luovuttaa kaupungille, koska alueiden hoito on kuulunut Kuopion kaupungille.
Kauppakirjalla Kuopion seurakuntayhtymä myy puistoalueet Kuopion kaupungille. Rakennetut katu alueet luovutetaan Kuopion kaupungille veloituksetta,
koska ne kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmaisluovutusvelvollisuuden piiriin. Katualueet ovat jo rakennettuja katuja, joita kaupunki pitää
kunnossa. Puistoalueiden osalta kauppahinta muodostuu yksikköhinnalla 0,75
€/m2, jota Kuopion kaupunki on käyttänyt viime vuosina maaseututaajamien
puistoaluekaupoissa.
Luovutettavia alueita on yhteensä 7 kpl:tta:
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1. Määräala kiinteistöstä 297-499-1-22 Kappeli n. 8 730 m2:
- rakennettua katua n. 2 620 m2
- puistoa (VL) n. 2 100 m2 (0,75 €/m2)
- yhteensä 1 575 €

0,00 €
1 575,00 €

2. Määräala kiinteistöstä 297-499-8-279 Kirkkotarha n. 9 320 m2:
- rakennettua katua n. 2 620 m2
- puistoa (Pl) n. 6 700 m2 (0,75 €/m2)
- yhteensä 5 025,00 €

0,00 €
5 025,00 €

3. Määräala kiinteistöstä 297-499-19-36 Isopappila n. 2 960 m2:
- rakennettua katua n. 2 960 m2
0,00 €
- yhteensä 0,00 €
4. Määräala kiinteistöstä 297-499-20-37 Pappila n. 7 270 m2:
- rakennettua katua n. 1 670 m2
0,00 €
- puistoa (Pl) n. 5 600 m2 (0,75 €/m2)
4 200,00 €
- yhteensä 4 200,00 €
5. Määräala kiinteistöstä 297-474-13-201 Karttulan hautausmaa n. 3 970 m2:
- rakennettua katua n. 3 970 m2
0,00 €
- yhteensä 0,00 €
6. Määräala kiinteistöstä 297-462-4-138 Vehmersalmen hautausmaa n.
1 450 m2:
- rakennettua katua n. 1 450 m2
0,00 €
- yhteensä 0,00 €
7. Määräala kiinteistöstä 297-469-4-50 Ala-Kopola n. 80 m2:
- rakennettua katua n. 80 m2
- yhteensä 0,00 €

0,00 €

Kauppahinta määräaloista 1-7 on yhteensä 10 800,00 €.
Esityslistan liitteenä nro 4 on kartat kohteina olevista määräaloista.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

että määräalat 1-7 myydään Kuopion kaupungille 10 800 euron kauppahinnalla ja

-

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi
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että rakennetut katualueet 1-7 luovutetaan Kuopion kaupungille veloituksetta.

Päätös: Kiinteistöpäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2022, 27 §
Päätösesitys:

Päätös:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

että edellä mainitut, oheisiin karttaliitteisiin merkityt, määräalat 1-7 myydään Kuopion kaupungille 10.800 euron kauppahinnalla,

-

että edellä mainitut, oheisiin karttaliitteisiin merkityt, rakennetut katualueet 1-7 luovutetaan Kuopion kaupungille veloituksetta,

-

että tämä päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja

-

että kauppa- ja luovutuskirjat seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa
hallintojohtaja

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätös kiinteän omaisuuden myynnistä edellyttää kirkkolain 9:3:n mukaista
määräenemmistöä.
Päätösesitys:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
-

että edellä mainitut, oheisiin karttaliitteisiin merkityt, määräalat 1-7 myydään Kuopion kaupungille 10.800 euron kauppahinnalla,

-

että edellä mainitut, oheisiin karttaliitteisiin merkityt, rakennetut katualueet 1-7 luovutetaan Kuopion kaupungille veloituksetta,

-

että tämä päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja

-

että kauppa- ja luovutuskirjat seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa
hallintojohtaja

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: kartta kohteina olevista määräaloista
6
ASUINRAKENNUSTONTIN, AHMANTIE 5, 297-16-5-3, MYYNTI
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous 14.2.2022, 9 §
Outi ja Jari Hyvönen ovat tehneet 43.500,00 euron ostotarjouksen 18.09.2018
vuokraamastaan asuinrakennustontista Kuopion Kettulanlahden kaupunginosassa 297-16-5-3 tontista osoitteessa Ahmantie 5.
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Vuokrasopimuksen mukainen tontin pinta-ala on 1224 m2. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 25.5.2062. Esityslistan liitteenä 5 ostotarjous. Arviokirja on
nähtävänä kokouksessa.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 13.12.2011 vahvistanut ne periaatteet ja tonttien
hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan
ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja.
Tontista on laadittu arviokirja OP-Kiinteistökeskus Oy:n kanssa 7.1.2022. Arviointiasiantuntija Jaakko Korpela on laatinut arviokirjan. Arviokirjan mukaan
markkina-arvo lunastustapauksessa arviohetkellä on noin 45.000 euroa vaihteluvälillä +/- 10%.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Outi ja Jari Hyvöselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistama Kettulanlahden kaupunginosassa sijaitseva tontti 297-16-5-3
osoitteessa Ahmantie 5, hintaan 43.500 euroa ja
- että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kiinteistöpäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2022, 28 §
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että Outi ja Jari Hyvöselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistama Kettulanlahden kaupunginosassa sijaitseva tontti 297-16-5-3,
jonka osoite on Ahmantie 5, hintaan 43.500 euroa,
- että ostajat vastaavat lainhuutokustannuksista,
- että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja
- että kauppakirjan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa hallintojohtaja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätös kiinteän omaisuuden myynnistä edellyttää kirkkolain 9:3:n mukaista
määräenemmistöä.
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
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- että Outi ja Jari Hyvöselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistama Kettulanlahden kaupunginosassa sijaitseva tontti 297-16-5-3,
jonka osoite on Ahmantie 5, hintaan 43.500 euroa,
- että ostajat vastaavat lainhuutokustannuksista,
- että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja
- että kauppakirjan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa hallintojohtaja.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: ostotarjous
7
PAPINSALO NRO 10 HUVILATONTIN MYYNTI
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous 14.2.2022, 10 §
Sirkku Koskela ja Arto Koskela ovat tehneet ostoilmoituksen 2000 m2:n määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus 297–423-1-96, joka vastaa
seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Papinsalo nro 10. Kohde
sijaitsee Papinsalon saaressa. Voimassa oleva 2000 m2:n vuokrasopimus
päättyy 25.6.2032.
Ostotarjous joka on päivätty 7.10.2021 sekä kartta on esityslistan liitteenä
nro 6.
Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m2, jonka
lisäksi lisämaata voidaan myydä, mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on
mahdollista.
Mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käyvän hinnan mukainen arvio
Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli
ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista
myös vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset.
Sirkku Koskela ja Arto Koskela ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Papinsalo nro
10, 2000 m2:ä hintaan 17.700 €.
Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
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- että Sirkku Koskelalle ja Arto Koskelalle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta 297-423-1-96,
2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Papinsalo nro 10 seuraavin ehdoin:
1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 17.700 euroa
2. että mahdollinen lisämaan hinta 4.00 €/m2
3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista ja
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kiinteistöpäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2022, 29 §
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että Sirkku Koskelalle ja Arto Koskelalle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila -nimisestä tilasta, 297-423-1-96,
2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Papinsalo nro 10 seuraavin ehdoin:
1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 17.700 euroa,
2. että mahdollinen lisämaan hinta 4.00 €/m2,
3. että ostaja vastaa tontin lohkomis- ja lainhuutokustannuksista,
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja
5. että kauppakirjan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa hallintojohtaja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätös kiinteän omaisuuden myynnistä edellyttää kirkkolain 9:3:n mukaista
määräenemmistöä.
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 17.700 euroa,
2. että mahdollinen lisämaan hinta 4.00 €/m2,
3. että ostaja vastaa tontin lohkomis- ja lainhuutokustannuksista,
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja
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5. että kauppakirjan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa hallintojohtaja.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: ostotarjous ja kartta
8
SÄYNEENSALO NRO 3 HUVILATONTIN MYYNTI
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous 14.2.2022, 11 §
Marja Leena Lukkari-Kuronen ja Ilpo Kuronen ovat tehneet ostoilmoituksen
2000 m2:n määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus 297–423-196, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Säyneensalo nro 3. Kohde sijaitsee Säyneensalon saaressa. Voimassa oleva
2000 m2:n vuokrasopimus päättyy 25.1.2031.
Ostotarjous joka on päivätty 27.12.2021 sekä kartta on esityslistan liitteenä
nro 7.
Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m2, jonka
lisäksi lisämaata voidaan myydä, mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on
mahdollista.
Mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käyvän hinnan mukainen arvio
Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli
ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista
myös vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset.
Marja Leena Lukkari-Kuronen ja Ilpo Kuronen ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin
Säyneensalo nro 3, 2000 m2:ä hintaan 20 500 € sekä lisämaata n. 2000 m2,
yhteensä noin 4000 m2.
Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Marja Leena Lukkari-Kuroselle ja Ilpo Kuroselle myydään Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta
297-423-1-96, 2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Säyneensalo nro 3 seuraavin ehdoin:

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2022
1/2022

12

1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 20 500 euroa
2. että lisämaata n. 2000 m2 hintaan 4.00 €/m2
3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista ja
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kiinteistöpäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2022, 30 §
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että Marja Leena Lukkari-Kuroselle ja Ilpo Kuroselle myydään Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila -nimisestä tilasta
297-423-1-96, 2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Säyneensalo nro 3 seuraavin ehdoin:
1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 20 500 euroa
2. että lisämaata myydään n. 2000 m2 hintaan 4.00 €/m2
3. että ostajat vastaavat tontin lohkomis- ja lainhuutokustannuksista,
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja
5. että kauppakirjan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa hallintojohtaja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätös kiinteän omaisuuden myynnistä edellyttää kirkkolain 9:3:n mukaista
määräenemmistöä.
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 20 500 euroa
2. että lisämaata myydään n. 2000 m2 hintaan 4.00 €/m2
3. että ostajat vastaavat tontin lohkomis- ja lainhuutokustannuksista,
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja
5. että kauppakirjan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa hallintojohtaja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 4: ostotarjous ja kartta

9
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS KIINTEISTÖLLE 297-405-1-125
ANTIKKALANTIE JA PUIJONTIE
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous 14.2.2022, 14 §
Kuopion Sähköverkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä kiinteistölle
297-405-1-125, Antikkalantien ja Puijontien kaapelointi.
Kuopion Sähköverkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä nro 8 on
lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja suorittaa maanomistajalle maakaapelin alueelta korvauksen sekä puustovahinko korvauksen.
Kertakorvaus on 162,40 €, korvaus määräytyy liitteen mukaan Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi,
- että Kuopion Sähköverkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus kiinteistölle 297-405-1-125, Antikkalantie ja Puijontie liitteen nro 8 mukaisesti
- että hyväksytään kertakorvauksena 162,40 euroa.
Päätös: Kiinteistöpäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2022, 33 §
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että Kuopion Sähköverkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus kiinteistölle 297-405-1-125, Antikkalantie ja Puijontie liitteen mukaisesti ja
- että hyväksytään kertakorvauksena 162,40 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että Kuopion Sähköverkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus kiinteistölle 297-405-1-125, Antikkalantie ja Puijontie liitteen mukaisesti ja
- että hyväksytään kertakorvauksena 162,40 euroa.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: lupasopimus ja kartta
10
SÄYNEENSALO NRO 1 HUVILATONTIN MYYNTI
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 13.12.2021/§ 121
Seppo Niskanen ja Eila Niskanen ovat tehneet ostoilmoituksen 2000 m2:n määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus 297–423-1-96, joka vastaa
seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Säyneensalo nro 1. Kohde
sijaitsee Säyneensalon saaressa. Voimassa oleva 2000 m2:n vuokrasopimus
päättyy 24.9.2031. Ostotarjous joka on päivätty 22.10.2021 sekä kartta on esityslistan liitteenä nro 1.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet ja hinnat,
joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai
vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m2,
jonka lisäksi lisämaata voidaan myydä, mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se
on mahdollista.
Kirkkovaltuusto on 7.2.2006 lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo
nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käyvän hinnan mukainen arvio
Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä / uudelleen vuokrauksessa noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa-ajan rakennuspaikoissa on menetelty.
Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös
vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset.
Seppo Niskanen ja Eila Niskanen ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Säyneensalo nro 1,
2000 m2:ä hintaan 20 500 € sekä lisämaata n.2000 m2:ä, (lisämaan hinta on
4.00 €/m2).
Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion seudun
huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä
päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Seppo Niskaselle ja Eila Niskaselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta 297-423-1-96,
2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Säyneensalo nro 1 seuraavin ehdoin:
-

että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 20 500 euroa
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että lisämaata n. 2000m2:ä hintaan 4.00€/m2

-

että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista ja

-

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

15

Hyväksyttiin tehty ehdotus.

Yhteinen kirkkoneuvosto, 31.1.2022, 5 §
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Seppo Niskaselle ja Eila Niskaselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila -nimisestä tilasta 297-423-196, 2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa
huvilatonttia Säyneensalo nro 1 ja lisämaata 2000 m2 seuraavin ehdoin:
-

että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 20.500 euroa,

-

että n. 2000 m2:n suuruisen lisämaan hinta on 8.000 euroa (4,00 €/m2),

-

että myytävän määräalan yhteishinta on 28.500 euroa,

-

että ostajat vastaavat tontin lohkomis- ja lainhuudatuskuluista,

- että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
Päätös:

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätös kiinteän omaisuuden myynnistä edellyttää kirkkolain 9:3:n mukaista
määräenemmistöä.
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
-

että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 20.500 euroa,

-

että n. 2000 m2:n suuruisen lisämaan hinta on 8.000 euroa (4,00 €/m2),

-

että myytävän määräalan yhteishinta on 28.500 euroa,

-

että ostajat vastaavat tontin lohkomis- ja lainhuudatuskuluista,

- että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
Päätös:

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 6: ostotarjous ja kartta
11
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAON VAHVISTAMINEN
Kuluvan vuoden marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit. Vaaleissa valitaan edustajat seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon vuosiksi 2023 - 2026.
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7
§:n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän ja seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella.
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan jäsenmäärältään Kuopion seurakuntayhtymän suuruisessa seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 51.
Kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan yhteisen kirkkovaltuuston paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa ja muut paikat
jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Esityslistan liitteenä on ehdotus
paikkojen jaosta Kuopion seurakuntayhtymän seurakuntien kesken.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jako yhtymän seurakuntien kesken
vaalikaudeksi 2023 – 2026 vahvistetaan liitteen mukaisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jako yhtymän seurakuntien kesken
vaalikaudeksi 2023 – 2026 vahvistetaan liitteen mukaisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 7: paikkojen jako
12
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA V SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2022, 6 §
Pastori Korkalaisen irtisanouduttua Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virasta niin, että hänen viimeinen viranhoitopäivänsä oli 31.10.2021,
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti 14.9.2021 § 114
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Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntonaan, että Järvi-Kuopion
seurakunnan II kappalaisen viran julistamista haettavaksi lykättäisiin
31.10.2022 saakka. Perusteena olivat suunnitelmissa olevat virkamuutokset seurakunnan toiminnan kehittämiseksi.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti kokouksessaan 30.9.2021 § 21,
että kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin 3) kohdan nojalla kyseistä virkaa ei julisteta haettavaksi ennen 31.10.2022.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 28.10.2021 § 10 viranhoitomääräyksen pastori Saara Rotolle Järvi-Kuopion seurakunnan avoinna
olevaan II kappalaisen virkaan ajalle 1.11.2021 – 31.10.2022.
II kappalaisen viran pääasiallinen tehtävien hoito sijoittuu tällä hetkellä Nilsiä-Säyneinen -alueelle, jossa viran hoitajan tehtäviin kuuluu Säyneisen
aluepappina toimiminen sekä lähetystyön ja kasvatuksen papin tehtävät.
Viran hoitamiseen kuuluu työskentelyä lasten ja nuorten kanssa muun muassa perhekerhoissa ja rippikoulussa sekä alueen toiminnan kehittämistä ja
toteuttamista yhteistyössä aluevastuuryhmän, seurakuntalaisten ja alueella
toimivien seurakunnan työntekijöiden kanssa. KJ 5 luvun 1 §:n mukaan papin erityisenä tehtävänä on julkisen jumalanpalveluksen toimittaminen ja
pyhien sakramenttien jakaminen, muiden kirkollisten toimitusten hoitaminen
sekä yksityinen sielunhoito ja rippi.
Säyneisen aluepapin toimenkuvassa ei ole sellaisia työtehtäviä, jotka edellyttäisivät kappalaisen virkaa. Aluepapin työnkuva on hyvin saman kaltainen kuin Järvi-Kuopion seurakunnan muiden seurakuntapastoreiden työnkuva. Korvaamalla II kappalaisen virka seurakuntapastorin viralla lisättäisiin
yhteneväisyyttä Järvi-Kuopion seurakunnan papiston virkanimikkeissä suhteessa pappien työtehtäviin, ja lisäksi seurakunta saisi aikaan säästöjä henkilöstökuluissa.
Päätöksessä tulee huomioida, että Järvi-Kuopion seurakunnan kahdeksan
alueseurakunnan jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja sielunhoidon hoitaminen edellyttää edelleen nykyistä kahdeksan papin työpanosta.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1) Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan siten, että
viran viimeinen voimassaolopäivä on 31.10.2022. Seurakuntaneuvosto pyytää, että samalla todettaisiin, että Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen viran nimike vaihdetaan II kappalaisen viraksi.
2) Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan V seurakuntapastorin virka
1.11.2022 lukien.
Päätöksen lapsivaikutuksista todetaan, että V seurakuntapastorin viran perustamisen myötä lasten kanssa työskentelyyn käytettävissä oleva työvoimaresurssi Järvi-Kuopion seurakunnassa ei heikkene, vaikka II kappalaisen
virka lakkautetaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2022, 36 §
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Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
1) Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan siten, että
viran viimeinen voimassaolopäivä on 31.10.2022.
2) Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen viran nimike vaihdetaan II
kappalaisen viraksi.
3) Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan V seurakuntapastorin virka
1.11.2022 lukien.
Päätöksen lapsivaikutuksista todetaan, että V seurakuntapastorin viran perustamisen myötä lasten kanssa työskentelyyn käytettävissä oleva työvoimaresurssi Järvi-Kuopion seurakunnassa ei heikkene, vaikka II kappalaisen
virka lakkautetaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan siten,
että viran viimeinen voimassaolopäivä on 31.10.2022.
2. Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen viran nimike vaihdetaan
II kappalaisen viraksi.
3. Järvi-Kuopion seurakuntaan perustetaan V seurakuntapastorin virka
1.11.2022 lukien.
Päätöksen lapsivaikutuksista todetaan, että V seurakuntapastorin viran perustamisen myötä lasten kanssa työskentelyyn käytettävissä oleva työvoimaresurssi Järvi-Kuopion seurakunnassa ei heikkene, vaikka II kappalaisen
virka lakkautetaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13
EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 31.1.2022, 7 §
Kiinteistötoimen emännän tehtävät ovat sisällöltään sellaiset, että tehtävä ei
edellytä virkasuhdetta. Mikäli kiinteistötoimi rekrytoi tähän uuden henkilön,
otetaan hänet työsuhteeseen.
Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että
- yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Nilsiän alueseurakuntaan sijoitetun, kiinteistötoimeen kuuluvan, emännän viran lakkauttamista 1.2.2022 lukien.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että Nilsiän alueseurakuntaan sijoitettu, kiinteistötoimeen kuuluva,
emännän virka lakkautetaan 1.2.2022 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENEN VAALI
JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 31.1.2022, 8 §
Puijon seurakunnan luottamushenkilö Eija Komulainen on menettänyt
vaalikelpoisuutensa.
Eija Komulainen on yhteinen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2021/§ 7
valittu yhteiseen kirkkoneuvostoon valitun Risto Helteen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi.

Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 mom. mukaan: Jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon valitulle
Risto Helteelle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Yhteiseen kirkkoneuvostoon valitun Risto Helteen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi, valittiin yksimielisesti, ilman umpilipuin suoritettua äänestystä, Tuula Merjola-Partanen.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon valitulle
Risto Helteelle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Yhteiseen kirkkoneuvostoon valitun Risto Helteen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi, valittiin yksimielisesti, ilman umpilipuin suoritettua äänestystä, Tuula Merjola-Partanen.
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15
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN
VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 31.1.2022, 9 §
Puijon seurakunnan luottamushenkilö Eija Komulainen on menettänyt
vaalikelpoisuutensa.
Eija Komulainen on yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2021/§ 8
valittu yhteisen seurakuntatyön johtokuntaan valitun Heli Vuojärven henkilö
kohtaiseksi varajäseneksi.

Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 mom. mukaan: Jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen seurakuntatyön johtokuntaan
valitulle Heli Vuojärvelle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen seurakuntatyön johtokuntaan
valitulle Heli Vuojärvelle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Yhteisen seurakuntatyön johtokuntaan valitun Heli Vuojärven varajäseneksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi, valittiin yksimielisesti, ilman umpilipuin suoritettua äänestystä, Tuula Merjola-Partanen.

16
LUOTTAMUSHENKILÖPAIKAN MENETTÄMINEN
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 31.1.2022, 10 §
Puijon seurakunnan luottamushenkilö Eija Komulainen on menettänyt
vaalikelpoisuutensa.
Yhteisessä kirkkovaltuustossa hän on ollut Ihmisten kanssa elävä seurakunta –valitsijayhdistyksen varahenkilö.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että Eija Komulainen on menettänyt
paikkansa yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että Eija Komulainen on menettänyt
paikkansa yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17
ILMOITUSASIA

Kirkkoherra Matti Pentikäinen kertoi yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille,
mihin toimenpiteisiin seurakuntayhtymässä on ryhdytty Ukrainan kriisin
vuoksi.
18
VALITUSOSOITUS
Päätös:

Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Liite 8: valitusosoitus
19
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.21.

Leena Kumpusalo
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 15.3.2022

Oke Vainikainen

Jussi Hakala

