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YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15.12.2021
Aika

Ke 15.12.2021 klo 18.00 – 19.10

Paikka

Pyhän Johanneksen kirkko, Ampujanpolku 2, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

puheenjohtaja Leena Kumpusalo
35 valtuutettua

Kokoukseen kutsuttu

Juha Moilanen, puistopäällikkö
Petri Rautio, kiinteistöpäällikkö

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Leena Kumpusalo toivotti kokouksen osanottajat tervetuleeksi ja avasi kokouksen. Kirkkoherra Sanna Mertanen piti alkuhartauden.
Laulettiin yhdessä ’Maa on niin kaunis’.

87
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 1.12.2021 aluekeskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa
29.11.2021.
Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin,
että läsnä oli 36 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.

88
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Vesa Kärkkäinen ja Kari Loponen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 17.12.2021 – 17.1.2022 hallintopalveluissa hallintopalveluiden
aukioloaikana.

89
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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90
HAUTOJEN HOITOHINNAT VUODELLE 2022
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8.11.2021/§ 109
Hautojen hoitohinnat vahvistetaan vuosittain, ja ne vahvistaa yhteinen
kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteessä 6 (Hautojen hoitohinnat 2022)
olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintoja esitetään
pääsääntöisesti korotettavan 2,7%, joka vastaa yleistä hinnanmuutostasoa.
Uurna/lapsenhauta hoitohintojen esitetään pitkällä aikajänteellä lähes tavoittavan arkkupaikkojen hoitohinnat, joten vuodelle 2022 ko. hautojen hoitohintoja esitetään edelleen korotettavaksi 6,6% eli hieman enemmän kuin
muita taulukon kesäkukkahoito hintoja.
Uutena haudanhoitomuotona otettiin vuonna 2020 käyttöön hautojen perennahoidot. Perennahoitojen hinnoittelussa on huomioitu taimien pitkäikäisyys ja helppohoitoisuus. Vuodelle 2022 perennahoitohintojen esitetään
perennahoitokokemusten perusteella korotettavan 10%.
Liitteeseen 3 on koottu hintavertailua muista seurakunnista vuodelta 2020.
Puistopäällikkö ehdottaa,
- että liitteessä nro 6 esitettävät hautojen hoitohinnat vuodelle 2022 hyväksytään ja
- että ne esitetään edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.11.2021/§ 230
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautojen hoitohinnat vuodelle 2022 vahvistetaan liitteen 7 mukaisina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että hautojen hoitohinnat vuodelle 2022 vahvistetaan liitteen 1 mukaisina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: hautojen hoitohinnat vuodelle 2022
Liite 2: hintavertailua muista seurakunnista vuodelta 2021
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HAUTASIJAMAKSUT VUODELLE 2022
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8.11.2021/§ 107
Haudan luovutukseen liittyvät maksut vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto.
Seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään
hautauksia. Vuoden 2022 arkkuhautasijamaksuihin ehdotetaan noin 2%
korotusta vuoden 2021 hintatasoon yleisen kustannusindeksin nousun mukaisesti.
Hintaeroja ulkopaikkakuntalaisten ja kuopiolaisten välillä ehdotetaan tasattavaksi siten, että hintasuhteet uurnahauta-alueella olisivat lähellä arkkuhauta-alueen hintasuhdetta 1:2,33. Kuopiolaisten kuuden uurnasijan hintaa
esitetään korotettavaksi kahdeksan (8) euroa, 51 euroon ja ulkopaikkakuntalaisen vastaava hautapaikkahinta laskettaisiin 240 euroon.
Vastaavasti yhdeksän uurnasijan hintaa esitetään kuopiolaisille nostettavaksi yhdeksän (9) euroa, 76 euroon ja ulkopaikkakuntalaisten hintaa laskettavaksi 360 euroon.
Uurnan hautasijamaksuja muistolehdossa ja sirottelualueella ehdotetaan
nostettavaksi seitsemän (7) euroa, jolla hieman saavutetaan Suomen suurten seurakuntien keskiarvohintaa.
Liitteeseen nro 3 on koottu hintavertailua muista seurakunnista vuodelta
2021.
Puistopäällikkö ehdottaa,
- että esityslistan liitteessä 4 esitettävät hautasijamaksut vuodelle 2022 hyväksytään,
- että ne esitetään edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.11.2021/§ 228
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautasijamaksut vuodelle 2022 hyväksytään liitteen 4 mukaisina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että hautasijamaksut vuodelle 2022 hyväksytään liitteen 3 mukaisina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 3 hautasijamaksut vuodelle 2022
Liite 2: hintavertailua muista seurakunnista vuodelta 2021
92
VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2024
Yhteinen kirkkoneuvosto 1.11.2021/§ 215
Jokaista kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi
vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen
turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa. (KJ 15:2)
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman sekä yhteisten toimintojen toimintasuunnitelman viimeistään tilikautta edeltävän vuoden joulukuussa (KJ 15:3). Paikallisseurakuntien toimintasuunnitelmat hyväksyy kukin seurakuntaneuvosto. Kaikki toimintasuunnitelmat sisällytetään talousarviokirjaan.
Talousarvio käsittää sekä seurakuntayhtymän että erillisenä segmenttinä
hoidetun hautainhoitorahaston talousarviot.
Kesäkuussa 2021 YKN vahvisti talousarvion 2022 suunnittelun pohjaksi talousarviokehyksen, jossa nettomenoihin oli laskettu 2,1 % lisäys. Yhteinen
kirkkovaltuusto oli v. 2016 päättänyt verotulojen jakomallista. Tämä jakomalli
oli myöhemmin päätetty ottaa käyttöön 3 vuoden siirtymäajalla, jota siirtymäaikaa oli sovellettu vuosien 2020 ja 2021 talousarvioiden kehyksessä siten,
että jakomallin edellyttämistä muutoksista pantiin täytäntöön v. 2020 1/3 ja
v. 2021 1/3. Kesäkuussa 2021 yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että vahvistetun jakomallin edellyttämää viimeistä 1/3 muutosta ei huomioida vuoden
2022 kehystä vahvistettaessa, vaan edellä mainittu toimintakatteen 2,1 %
lisäys jaetaan kullekin toimintayksikölle vuoden 2021 talousarvion nettomäärärahojen lisäyksenä. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti elokuussa 2021 työryhmän valmistelemaan jakomallin päivitystä.
Talousarvio on laadittu tämän mukaisena lukuun ottamatta hautaus- ja puistopalveluiden ja kiinteistöpalveluiden nettomäärärahojen lisäystä. Viimeksi
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mainittujen lisäysten perusteena on, että investointibudjetoinnissa vuodelle
2022 on otettu käytäntöön kirjanpitolain ja –ohjeiden mukainen tulkinta, jonka
mukaan investointimenoja ovat ainoastaan sellaiset perusparannusmenot,
joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky eli taloudellinen pitoaika, suoritteiden laadun merkittävä paraneminen tai tuotantokustannusten
merkittävä vähentyminen kasvaa alkuperäistä suuremmaksi. Tästä syystä
osa aiemmin investointimenoiksi hyväksytyistä menoista on nyt sisällytetty
käyttötalouteen.
Vuoden 2022 kirkollisverotuloiksi on ennakoitu 20,400 milj. euroa, mikä on
1,646 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä vuoden 2021 talousarviossa. Kirkkohallitus on tilannut FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä seurakuntatalouskohtaiset veroennusteet, jotka ovat päivittyneet viimeksi toukokuussa 2021. Näiden ennusteiden mukaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kirkollisverotuloissa on hienoista nousua vuoteen 2024 saakka, minkä
jälkeen ne lähtevät vähittäiseen laskuun.
Nettomenot (toimintatulot-toimintamenot) ovat vuoden 2022 talousarviossa
4,2 % suuremmat kuin vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa. Virka- ja
työehtosopimuksen sopimuskorotusten vaikutukseksi on arvioitu 2,1 % vuoden 2021 palkkasummasta. Vuosi 2022 on seurakuntavaalien vuosi ja vaaleihin on varattu 115 t€ määräraha.
Vuosikate vuodelle 2022 on 2,838 milj. euroa eli 0,933 milj. euroa enemmän
kuin vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa. Ennakoitu ylijäämä talousarviovuodelle on 337 495 euroa. Vuoden 2022 investointien loppusumma on
4,752 milj. euroa.
Hautainhoitorahaston toimintakate on v. 2022 talousarviossa -78 t€ (v. 2021
-58 t€). Vuoden 2022 hoitosopimusten lukumäärä tullee pysymään jokseenkin samana.
Talousarvion sitovuus ja tilivelvolliset on määritelty 9. kappaleessa. Talousarvion toimintakate on sitova pääluokassa 2 (seurakunnallinen toiminta) seurakunnittain ja muissa pääluokissa pääluokkatasoisena. Investointiosa on sitova valtuustotasolla yhteissummaltaan ja yhteisen kirkkoneuvoston tasolla
investointikohteittain. Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustotasolla sitovia 1.
ja 3. pääluokkien osalta kustannuspaikoittain ja 4. ja 5. pääluokkien osalta
pääluokittain. Seurakuntien osalta seurakuntaneuvostot ovat vahvistaneet
toiminnalliset tavoitteet ja ne annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätösesitys: Hallintojohtaja ehdottaa, että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää
talousarviosta 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024
seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot
15.11.2021 mennessä.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.11.2021/§ 226
Seurakuntaneuvostot ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, ovat antaneet talousarvioesityksestä lausuman. Yhteenveto lausumista on liitteenä.
Lausumissa puolletaan talousarvioesityksen hyväksymistä.
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Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioesityksen kokouksessaan
22.11.2021. Yhteistyötoimikunnan lausunto toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukselle.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
1. vuoden 2022 talousarvio hyväksytään esityslistan liitteen 1 mukaisena ja
2. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 hyväksytään
noudatettavaksi ohjeellisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. vuoden 2022 talousarvio hyväksytään esityslistan liitteen 4 mukaisena ja
2. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 hyväksytään
noudatettavaksi ohjeellisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: vuoden 2022 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024
Liite 5: seurakuntaneuvostojen ja kiinteistö- hautaustoimen johtokunnan lausunnot talousarviosta ja
toiminta- ja taloussuunnitelmasta
93
SIIVOOJA-EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Merja Murron irtisanoutumisen jälkeen Kallaveden seurakuntaan sijoittunut
kiinteistötoimen siivooja-emännän virka jää tarpeettomaksi. Tällä hetkellä
kiinteistötoimella ei ole täyttötarvetta ko. tehtävälle, vaan työt pystytään hoitamaan sisäisillä tehtäväjärjestelyillä. Mahdollisesti myöhemmin tehtävässä
rekrytoinnissa palkataan tehtävään työsopimussuhteinen henkilö, koska
tehtävän luonne ei edellytä virkaa.
Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.11.2021/§ 237
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että
- yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Kallaveden
seurakuntaan sijoitetun, kiinteistötoimeen kuuluvan, siivooja-emännän viran
lakkauttamista 1.4.2022 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- Kallaveden seurakuntaan sijoitettu, kiinteistötoimeen kuuluva, siivoojaemännän virka lakkautetaan 1.4.2022 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

94
KUOPION ALUEKESKUSREKISTERIN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunta 9.9.2021/§ 8
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) tuli voimaan
15.3.2021. Tämä mahdollisti sen, että kirkkohallitus saattoi antaa 17.3.2021
voimaan tulleen määräyksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa. Valtioneuvosto oli 1.3.2021 todennut Suomen olevan
poikkeusoloissa.
Kirkkohallituksen väliaikaisella määräyksellä varmistettiin seurakuntien ja
seurakuntayhtymien mahdollisuus pitää sähköisiä kokouksia silloinkin, kun
niiden työjärjestyksissä ja ohjesäännöissä ei ollut määräyksiä sähköisestä
kokoustavasta. Kirkkohallituksen väliaikaisen määräyksen voimassaolo
päättyi valtioneuvoston todettua 27.4.2021 poikkeusolot päättyneiksi.
Tämän jälkeen sähköisten kokousten pitäminen edellyttää kirkkolain säännösten lisäksi myös sitä, että seurakuntayhtymän omat työjärjestys- ja ohjesääntömääräykset päivitetään ja niissä mahdollistetaan sähköisten kokousten pitäminen. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 14/2021 on annettu mallit
sääntöjen päivitykseen.
Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunnan kokouksia on pidetty parin viime
vuoden ajan säännönmukaisesti sähköisinä kokouksina, vaikka keskusrekisterin johtosäännössä ei ole mainintaa sähköisistä kokouksista. Tästä
syystä johtosääntö on syytä päivittää vastaamaan vallitsevaa tilannetta.
Keskusrekisteriä koskevan sopimuksen mukaan johtokunta valmistelee johtosäännön muutokset isäntäseurakunnan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ennen kuin isäntäseurakunnan yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy johtosäännön, siitä on hankittava sopijaseurakuntien lausunnot.
Esitys Kuopion aluekeskusrekisterin uudeksi johtosäännöksi on liitteenä 4.
Johtosääntöön tehdyt lisäykset on merkitty siihen punaisella ja muutokset
violetilla tekstillä.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- Kuopion aluekeskusrekisterin johtosääntöä muutetaan liitteen 4 mukaisesti.
Johtokunta: Esityksen mukaan.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 20.9.2021/§ 190
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kuopion aluekeskusrekisterin
johtosäännön liitteen 11 mukaisena
2. ja että johtosäännöstä pyydetään sopijaseurakuntien lausunnot.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.11.2021/§ 240
Kuopion aluekeskusrekisterin sopijaseurakunnille lähetettiin lausuntopyyntö
johtosäännöstä 7.10.2021. Seurakuntien lausuntoja pyydettiin 5.11.2021
mennessä. Määräaikaan mennessä lausunnon toimitti kahdestakymmenestä sopijaseurakunnasta kolmetoista. Kaikki lausunnon antaneet seurakunnat hyväksyivät johtosäännön muuttamisen.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Kuopion aluekeskusrekisterin johtosäännön liitteen 15 mukaisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Kuopion aluekeskusrekisterin johtosäännön liitteen 6 mukaisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: Kuopion aluekeskusrekisterin johtosääntö
95
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENEN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI
TOIMIKAUDEKSI
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.11.2021/§ 234
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.1.2021/§ 7 valinnut yhteiseen kirkkoneuvostoon valitun Sinikka Kervisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anu-Kaisa Ruposen.
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.10.2021/§ 82 valinnut AnuKaisa Ruposen varapuheenjohtajakseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

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 luottamus-
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toimesta, 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
Sinikka Kerviselle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon valitulle Sinikka Kerviselle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Sinikka Kervinen esitti, että yhteiseen kirkkoneuvostoon valitun Sinikka Kervisen varajäseneksi valitaan Kaija Julkunen.

Päätös:

Yhteiseen kirkkoneuvostoon valitun Sinikka Kervisen varajäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi, valittiin yksimielisesti, ilman umpilipuin suoritettua
äänestystä, Kaija Julkunen.

96
ERON MYÖNTÄMINEN OSKARI JUVOSELLE YHTEISEN
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.11.2021/§ 235
Oskari Juvonen, joka on Puijon seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, pyytää kirjeessään 26.10.2021, että hänelle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, koska hän on muuttanut pois paikkakunnalta.

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.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.
Oskari Juvonen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdokaslistalta ’Ihmisten kanssa elävä seurakunta’. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen
on Juhani Laurinkari.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
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1. että Oskari Juvoselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Puijon seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen, Juhani
Laurinkari.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. Oskari Juvoselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Puijon seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen, Juhani
Laurinkari.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

97
MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:
98
ILMOITUSASIAT

Muita asioita ei ollut.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 22.02.2022 ja valmistelutyöryhmän
kokous 17.02.2022 perutaan. Yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään
15.3.2022 ja valmistelutyöryhmän kokous 10.03.2022.

99
VALITUSOSOITUS
Päätös:

Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Liite 7: valitusosoitus
100
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.10.

Leena Kumpusalo
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2021
7/2021

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 15.12.2021

Vesa Kärkkäinen

Kari Loponen
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