KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Aika

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

5/2020
5/2020

1

Ma 18.5.2020 klo 16.30 – 17.45
Etäyhteys

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
läsnä

Risto Helle
Kari Ikonen
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Pekka Niiranen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
Erkki Räsäsen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Erika Suominen
Leena Kumpusalo
Simo Korkalainen
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä
vs. kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä,
saapui klo 16.50, § 74 käsittelyn aikana
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
poissa
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä,
poistui klo 17.40, § 85 käsittelyn aikana

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden.

71
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 13.5.2020.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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72
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija Taskinen ja Eero Wetzell. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Taskinen ja Eero Wetzell.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 19.5.2020 klo 9.00 – 10.00 hallintopalveluissa ja se pidetään nähtävänä 20.5 – 2.6.2020 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00 välisenä aikana.

73
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä § 86.

74
HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2019
Henkilöstökertomukseen kootaan vuosittain henkilöstömääriä ja
–rakennetta sekä henkilöstön tilaa koskevia tietoja. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saavat sen
avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön
kehittämistyön pohjaksi. Tunnuslukujen perusteet on määritelty kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti ja ne ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia.
Vuodesta 2019 alkaen on Kirkkohallitus lähettänyt seurakuntiin kuukausittain tunnusluvut mukaan lukien henkilöstöä koskevat tiedot. On tarkoituksenmukaista hyödyntää jatkossa Kirkkohallituksen tilastotietoja myös
henkilöstökertomukseen.
Henkilöstökertomus vuodelta 2019 on esityslistan liitteenä 1.
Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomuksen ja antoi siitä lausuntonsa kokouksessaan 16.4.2020.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan 11.5.2020. Johtokunta päätti antaa sen yhteisen kirkkoneuvoston
vahvistettavaksi ja tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto esittelee kertomusta tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa henkilöstökertomuksen
vuodelta 2019 ja
- esittää henkilöstökertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: henkilöstökertomus vuodelta 2019
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VASTINEPYYNTÖ MARKKINAOIKEUDELTA KREMATORION UUNIN JA
SUODATINLAITTEISTON HANKINTAAN LIITTYEN
Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
30.3.2020 päättänyt krematorion uudisrakennuksen rakentamisesta. Samassa kokouksessa päätettiin, että Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteiden toimittajaksi valitaan Höganäs Borgestad Oy hintaan
1.026.720 € sis. alv 24%,
Koska kirkkohallitus oli 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, teki yhteinen kirkkoneuvosto tämän päätöksen. Kokouksessa päätettiin myös, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa kokouksessaan.
Krematoriouunin hankinta vaatii erityisosaamista ja uunihankinnan kilpailuttamisesta tehtiin sopimus Turkoosi 11 Oy;n kanssa. Konsulttina kilpailuttamisessa toimi dipl.ins. Ville Varjo, jolla on kokemusta useista krematoriohankkeista Suomessa. Hän on ollut mukana mm. Tampereen Vatialan krematoriohankkeissa vuosina 2012- 2013 ja 2016, Hämeenlinnan
Vuorentaan krematoriohankkeessa vuonna 2012 sekä Kokkolan krematoriohankkeessa.
Seurakuntayhtymä käynnisti 20.12.2019 julkaistulla hankintailmoituksella
(nro 2019-026021) Kuopion uuden krematoriorakennuksen krematoriolaitteita koskevan hankinnan. Hankintamenettelynä oli avoin menettely ja
hankinnan ennakoitu arvo on ollut 800.000,00 euroa. Tarjouksen valintaperusteena oli halvin hinta.
Seurakuntayhtymä sai tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan
3.2.2020 klo 14.00 mennessä kolme tarjousta; GEM:n tarjous (29.1.2020)
ja Höganäs Borgestad Oy:n (jäljempänä ”Höganäs Borgestad”) tarjoukset
A ja B (29.1.2020).
Seurakuntayhtymä teki hankintapäätöksen 30.3.2020 § 56, jonka mukaan
Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteiden toimittajaksi valittiin Höganäs Borgestad, jonka tarjous oli halvin.
Valittaja (GEM) on 15.4.2020 tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, jossa
valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankinnassa tekemäänsä virheellistä päätöstä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä muuttamalla hankintapäätöstä siten, että tarjouskilpailun voittajaksi valitaan GEM. Toissijaisesti GEM on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa hankintayksikön tekemän hankintapäätöksen. Valittaja on lisäksi vaatinut hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä sekä hankintayksikön velvoittamista
korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.
Valittaja on 15.4.2020 tehnyt hankintayksikölle myös hankintaoikaisuvaatimuksen, joka vastaa perusteluiltaan valitusta.
Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu eikä hankintaa ole muutoin pantu
täytäntöön.
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Liitteessä olevassa vastineessa seurakuntayhtymä pyytää, että markkinaoikeus hylkää valittajan valituksen kokonaisuudessaan perusteettomana ja velvoittaa valittajan korvaamaan hankintayksikölle asian käsittelystä
markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti korkolain 4.1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen
siitä lukien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona markkinaoikeuden
päätös on ollut asianosaisten saatavissa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja esittää, että markkinaoikeuden krematoriolaitteistohankintaan liittyvään vastinepyyntöön annetaan liitteen 2 mukainen vastaus ja
valtuutetaan hallintojohtaja allekirjoittamaan vastine.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: markkinaoikeudelle osoitettu vastine
76
TIIRINLAHDEN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI
Tiirinlahden leirikeskus sijaitsee osoitteessa Karpalonniementie 19,
73320 Nilsiä. Leirikeskus on toiminut aikanaan Nilsiän seurakunnan leirikeskuksena. Kiinteistö on ollut pois leirikeskuskäytöstä.
Voimassa oleva kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja
myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 15.12.2015, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin:
Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo, Kaavin pappila,
Niemenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Nilsiän Pikku Pappila, Nilsiän Iso Pappila, Nilsiän kanttorila ja Tiirinlahden leirikeskus (Nilsiä).
LKV Kiinteistöinssi Oy on laatinut arviokirjan Tiirinlahden leirikeskuksesta
vuonna 2012. Tilan Tietola, kiinteistötunnus 297-499-51-0, pinta-ala on
2,4422 ha. Alueella on voimassa Nilsiän keskustaajaman osayleiskaava
vuodelta 1984. Alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
Tilalla on kolme rakennusta. Päärakennus on 2-kerroksinen puurakenteinen rakennus, jonka kokonaispinta-ala on n. 466 m2. Rakennus on alkujaan ollut koulurakennuksena, rakennusvuosi on 1951. Kappelirakennus
on 1-kerroksinen puurakenteinen rakennus, jonka pinta-ala on n. 82 m2,
jonka valmistusvuosi on 2007. Alueella on lisäksi höylähirsirunkoinen rantasauna. Rantasauna on rakennettu vuonna 1982. Sen pinta-ala on n. 60
m2. Rakennuksien kunto on tyydyttävä. Kiinteistöt kuuluvat kunnalliseen
vesi- ja viemärijärjestelmään. Lämmitysmuotona on kaikissa rakennuksissa suora sähkölämmitys.
Arviokirjan mukaan leirikeskuksen markkina-arvoksi määritettiin 205.
000,00 €. Arvion tarkkuus on n. +/- 15 %. Arvio on tehty vuonna 2012.
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Tuolloin Tahkon kehittyminen alkoi hiipua. Sen jälkeen Nilsiässä myytävänä olevien kiinteistöjen arvot ovat laskeneet merkittävästi.
Leirikeskuksen myynti aloitettiin 17.5.2015 Pohjos-Savon OPKiinteistökeskus Oy:n toimesta ja myyntihinnaksi arvioitiin 165.000,00 €.
Kiinteistöstä ei saatu yhtään tarjousta ja myynti päätettiin keskeyttää
vuoden 2017 lopussa. Kiinteistö laitettiin julkiseen huutokauppaan Kiertonet.fi sivustolle 16.4.2018. Huutokauppa päättyi 23.4.2018. Huutokaupasta saatiin 48.888,00 €:n tarjous, joka hylättiin. Sen jälkeen kiinteistöä on
yritetty myydä omatoimisesti.
Mika ja Piia Hämäläinen ovat 6.4.2020 tehneet Tiirinlahden leirikeskuksesta kirjallisen 73.000,00 € tarjouksen. Liitteenä 3 on tarjous ja kiinteistörekisterin karttaote.
Ostajat ovat valmiita ostamaan kohteen siinä kunnossa kuin se on tarjoushetkellä.
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.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
4.5.2020. Johtokunta päätti esittää tilan ja sillä sijaitsevien rakennusten
myyntiä esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
1. että Mika ja Piia Hämäläiselle myydään Kuopion seurakuntayhtymän
omistama Tietola –niminen tila, kiinteistötunnus 297-499-51-0, jonka pinta-ala on 2,4422 ha ja tilalla sijaitsevat rakennukset,
2. että tilan ja rakennusten myyntihinta on yhteensä 73.000,00 €,
3. että ostajat vastaavat lainhuutokuluista,
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: Ostotarjous ja karttaote
77
RIISTAVEDEN KIRKON PÄÄPORTAIDEN MUUTOSTYÖ
Riistaveden rapattu länsitornillinen pitkätiilikirkko sijaitsee aivan KuopioJoensuu valtatien varrella. Sen ovat suunnitelleet arkkitehti Eino Pitkänen
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ja Harry W. Schreck ja se valmistui vuonna 1934. Kuoriosaan on tehty
muutoksia vuonna 1998. Alttariseinää koristaa eläinlääkäri V. Reinilän
veistämä krusifiksi. Riistaveden kirkossa on 250 istumapaikkaa. Riistaveden kirkko on Järvi-Kuopion seurakunnan pääkirkko. Kirkko toimii kesäisin myös tiekirkkona.
Seurakunnalta on tullut toiveita, että kirkon pääsisäänkäynnin esteettömyyttä parannettaisiin. Kesällä 2019 paikan päällä pidettiin katselmus,
jossa oli mukana Museoviraston intendentti Seija Linnanmäki, Kuopion
museon edustaja Tapio Paalanen, tekninen isännöitsijä Sami Purovesi ja
kiinteistöpäällikkö Petri Rautio. Katselmuksessa todettiin, että portaiden
muutostyö on olennainen muutos, ja se edellyttää L-2 suunnitelmasta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen alistamisen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkolaki 14 luku 2 §.
Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy:stä Arto Mattila on laatinut portaiden
muutostyöstä L-2 suunnitelmat. Laaditut suunnitelmat ovat liitteenä 4.
Arkkitehdin laatimien suunnitelmien L-2 pohjalta on pyydetty Museovirastolta lausunto, joka on liitteenä 5.
Museovirasto hyväksyy Riistaveden kirkon portaiden kunnostussuunnitelmassa (Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy, 4.11.2019 päivätty L2-luonnos)
esitetyt toimenpiteet. Kirkon pääportaiden graniittikivet numeroidaan, valokuvataan ja dokumentoidaan nykyisellä paikallaan, irrotetaan ehjinä ja
varastoidaan. Portaikolle rakennetaan uudet perustukset routasuojauksineen ja vanhat porraskivet palautetaan takaisin uuteen asentoon eli 60
mm ylemmäs ja 720 mm päähän ovesta. Oven edustalle tehdään uusi
luiskattu ritilä, jonka kohdalle voidaan haluttaessa asentaa sähkötoiminen
sulanapitokaapelointi. Uudet ristipäähakatut graniittikivet asennetaan
vanhojen jatkoksi. Vanha luiska palautetaan uuteen, 200 mm siirrettyyn
paikkaansa ja saumataan sementtilaastilla. Toimenpiteet ovat kirkon käytettävyyttä ja rakennusteknistä toimivuutta parantavia. Muutokset ovat
kirkkolain 14 luvun tarkoittamia olennaisia muutoksia, mutta rakennussuojelun näkökulmasta hyväksyttäviä. Korjaustoimet ovat arkkitehtonisesti toteuttamiskelpoiset ja kirkkorakennuksen säilymisen kannalta toivottavat, joten Museovirasto puoltaa muutosten toteuttamista.
Hankkeen kokonaiskustannus on noin 20.000,00 €. Kustannuksiin sisältyvät myös kahden sisäänkäyntiportaiden huoltokorjaukset. Hanke on
tarkoitus toteuttaa keväällä 2021.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
4.5.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että hyväksytään Riistaveden kirkon portaista laaditut L-2 suunnitelmat ja
2. että merkitään tiedoksi Museoviraston lausunto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
1. että hyväksytään Riistaveden kirkon portaista laaditut L-2 suunnitelmat ja
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2. että merkitään tiedoksi Museoviraston lausunto ja
3. että muutossuunnitelmat alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: L-2 suunnitelma
Liite 5: Museoviraston lausunto
78
ESITYS TILUSTEN VAIHTAMISESTA: Honkalammen metsätila/
määräala tilasta Muuruveden pappila
Eeva Nykänen on 13.5.2019 tehnyt Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle
esityksen tilusten vaihdosta. Eeva Nykänen esittää, että hän luovuttaisi
seurakuntayhtymälle omistamansa Kuopion Juankoskella Säyneisissä
olevan Honkalampi -nimisen metsäkiinteistön, kiinteistötunnus 174-41312-29 (n.11 ha) ja vastaavasti seurakuntayhtymä luovuttaisi Eeva Nykäselle Muuruveden Pappilan tilasta, kiinteistötunnus 174-426-4-358, noin
10 ha:n määräalan. Metsäkiinteistö sijaitsee Nykästen tontin vieressä.
Liitteenä 6 on Eeva Nykäsen esitys tilusten vaihdosta.
Nykäset ovat vuonna 2017 tehneet metsätilasta ostotarjouksen, jonka
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 25.4.2017 hylännyt.
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon Arto Kosunen (MTI, LKV) on tehnyt
kiinteistöarviot molemmista metsäkiinteistöistä, liite 7. Tilasta Muuruveden Pappila, kiinteistötunnus 174-426-4-358 lohkaistavaksi esitetyn määräalan summamenetelmän kokonaisarvo on 30.800,00 € ja tilan Honkalampi, kiinteistötunnus 174-413-12-29, summamenetelmän kokonaisarvoarvo on 36.700,00 €.
Arvion mukaan on positiivista, että Honkalammen tilalla on heti hakattavaa puustoa.
Kiinteistöarvion mukaan heikentäviä tekijöitä on monia:
- maapohjasta noin kolmasosa on suota ja soistunutta kangasta, osa kuivahkoa kangasta
- tilalla on myös lampi, joka rajoittaa joltain osin metsänhoitoa
- jyrkkä maasto Honkalammen takana vaikeuttaa tehokasta metsätaloutta
- tilalle ei ole tieyhteyttä
Kokonaisuutena määräala ja tila ovat tällä hetkellä hyvin samanarvoisia.
Tulevaisuudessa Honkalammen sijainti ja maapohjien ravinteisuus heikentävät sen arvoa merkittävästi. Näistä edellä mainituista syistä ei ole
seurakuntayhtymän edunmukaista hyväksyä Eeva Nykäsen esitystä tilusten vaihdosta.
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Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
4.5.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
- Eeva Nykäsen esitys tilusten vaihdosta hylätään.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
- Eeva Nykäsen esitys tilusten vaihdosta hylätään.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: esitys tilusvaihdosta
Liite 7: kiinteistöarviot
79
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
NILSIÄN METSÄSTYSSEURA RY:N KANSSA
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Nilsiän Metsästysseura ry:llä on
ollut metsästysvuokrasopimus kaiken riistan metsästystä varten. Sopimus
on päättynyt 31.12.2018. Nilsiän Metsästysseura ry anoo, että metsästysvuokrasopimusta jatketaan ajalle 1.1.2019 – 31.12.2023. Sopimus on
jäänyt uusimatta henkilövaihdosten vuoksi.
Sopimus on koskenut kaikkea metsästystä tiloilla Isopappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36, palstat Kokki, 13 ha ja Soidinsuo, 85 ha ja tilalla
Kappeli, kiinteistötunnus 297-499-1-22, palsta Pitkäsuo, 30 ha.
Edellä mainitut palstat sijaitsevat Nilsiässä ja ne ovat pinta-alaltaan yhteensä 128 hehtaaria.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen
mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä
on 0,50 euroa/ha/vuosi, pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä 0,25
€/ha/v ja hirvieläimien metsästyksestä 0,25 €/ha/v. Sopimukset on tehty
määräajalle viideksi vuodeksi.
Nilsiän Metsästysseura ry:lle vuokrattavan metsästysmaan viiden vuoden
vuokra kaiken riistan metsästyksestä on (128ha x 0,50 € x 5 v) 320 euroa. Vuokra-aika on 1.1.2019 – 31.12.2023 ja kertavuokra 320 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
4.5.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Nilsiän Metsästysseura ry:n kanssa tilalle Isopappila, kiinteistötunnus 297-499-1936, palstat Kokki ja Soidinsuo sekä tilalle Kappeli, kiinteistötunnus 297-
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499-1-22, palsta Pitkäsuo Kuopion kaupungin, Nilsiän kylältä yhteispintaalaltaan 128 ha ajalle 1.1.2019 – 31.12.2023 kaiken riistan metsästystä
varten,
- että vuokrana peritään 320,00 euron kertakorvaus ja
- että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

80
STIINA MALISEN OIKAISUVAATIMUS
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.3.2020 (§ 52), että
Diakoniakeskuksen toiminta itsenäisenä yksikkönä lakkaa 31.7.2020.
Samassa yhteydessä päätettiin Diakoniakeskuksen työntekijöiden sijoituspaikoista ajalle 1.8.2020 - 31.12.2022.
Diakoni Stiina Malinen on tehnyt päätöksestä yhteiselle kirkkoneuvostolle
oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessaan hän pyytää Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän yhteistä kirkkoneuvostoa kumoamaan päätöksen
koskien hänen sijoittamistaan Kallaveden seurakuntaan. Hänen mukaansa päätös ei ole tarkoituksenmukainen eikä järkevä. Oikaisuvaatimus liitteineen on esityslistan liitteenä 8.
Stiina Malinen perustelee oikaisuvaatimustaan mm. Kallaveden seurakunnan etäisyydellä Kuopion keskustasta, erityisdiakonian tarpeella sekä
sillä, että hänellä ei ole käytössä omaa autoa.
Diakoniatyöntekijöiden sijoittumisesta paikallisseurakuntiin käytiin keskusteluja kaikkien kirkkoherrojen kanssa useaan otteeseen. Keskusteluissa päädyttiin siihen, että Stiina Malinen voitaisiin sijoittaa Kallaveden
seurakuntaan. Siellä hänen tehtävänkuvauksensa on mahdollista rakentaa niin, että tehtäviin sisältyisi edelleen eritysdiakoniaa. Sijoitus Kallaveden seurakuntaan ei estä yhteydenpitoa eri yhteistyötahoihin ja asiakkaiden tapaamista myös muualla seurakuntayhtymän alueella. Myöskään
auton käyttäminen ei ole välttämätöntä.
Kirkkolain 37 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen voi, varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi, päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta
muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä
edellyttää.
Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaan jatkuvassa yhteistoiminnassa
käsiteltäviä asioita ovat mm. henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien ja tilojen järjestelyssä sekä organisaation ja toiminnan uudelleen
järjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia (luku 2, § 3, mom 2). Yksittäistä työyksikköä koskeva asia
käsitellään ensisijaisesti välittömänä käsittelynä työnantajan ja työyksikön
työntekijöiden kesken. Työntekijän pyynnöstä käsittelyyn voi osallistua
työntekijöiden edustajana työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies. Diakoniakeskuksen lakkauttamista ja sen työntekijöiden sijoittamista koskeva
yhteistoimintakokous järjestettiin Diakoniakeskuksella 19.3.2020.
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Stiina Malisen sijoituspäätös on tehty voimassa olevien määräysten mukaisesti. Päätös on tehty tilanteen kokonaisvaltaisen arvioinnin pohjalta
yhteisymmärryksessä seurakuntien edustajien kanssa, ja siinä on huomioitu sekä työn erityispiirteet, että työn johtamiseen ja työyhteisöihin liittyvät tekijät.
Rekisterinjohtajan käsityksen mukaan oikaisuvaatimus on edellä esitetyn
perusteella perusteltua hylätä.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että Stiina Malisen oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: oikaisuvaatimus liitteineen
81
OIKAISUVAATIMUS HALLINTOJOHTAJA RIITTA HAUTANIEMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN NRO 12/2020: maksuvapautusanomus
Juha Pekka Lapveteläisen kuolinpesä, alaikäisen kuolinpesän osakkaan
puolesta Piia Huikuri, hakee 27.3.2020 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan
oikaisua hallintojohtaja Riitta Hautaniemen tekemään viranhaltijapäätökseen nro 12/2020.
Perusteena oikaisuvaatimuksessa on, että kuolinpesä on varaton. Lisäksi
mainitaan, että kuolinpesän osakkaat eivät ole velvollisia maksamaan
pesän velkoja ja että pesän ainoa osakas on alaikäinen lapsi.
Viranhaltijapäätös koskee anomusta, jolla Juha Pekka Lapveteläisen kuolinpesä anoi maksuvapautusta virkatodistusmaksusta. Virkatodistus oli
hankittu Juha Pekka Lapveteläisen jälkeen tehtyyn perunkirjoitukseen.
Perintökaaren 18:5 §:n mukaisesti perunkirjoituskustannukset ovat pesänselvitysvelkaa. Perintökaaren 21:1 §:n mukaan vainajan varoista
maksetaan aina ensin ns. pesänselvitysvelat ennen muita velkoja. Perintökaaren 21:4 § mukaan pesän osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet pesän lukuun, jollei toisin ole sovittu tai katsottava tarkoitetun taikka muualla toisin säädetä. Näin ollen kuolinpesän
osakkaat lähtökohtaisesti vastaavat henkilökohtaisesti esimerkiksi perunkirjoituskustannuksista, mikäli he ovat toimineet asiassa kuolinpesän lukuun.
Päätösesitys:

Puheenjohtaja ehdottaa, että edellä mainitun perintökaaren 21 luvun 4 §
perusteella yhteinen kirkkoneuvosto hylkää Juha Pekka Lapveteläisen
perikunnan oikaisuvaatimuksen. Tätä päätöstä sovelletaan jatkossa
vastaavanlaisissa tilanteissa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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82
RIPPIKOULUMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa vuosittain rippikoululaisilta perittävät
maksut. Vuodelle 2020 rippikoulumaksut on vahvistettu 11.6.2019 seuraavasti:
Leiririppikoulut: 110 €
Lapin leirit: 255 €
Päivä- ja iltarippikoulut 40 €
Muilta kuin Kuopion seurakuntien jäseniltä ja seurakuntaan liittyviltä maksut peritään kaksinkertaisina.
Rippikoulumaksujen vahvistamisen jälkeen rippikoulusuunnitelmat ovat
muuttuneet siten, että leirijaksoja on lyhennetty ja pääosa rippikouluista
toteutetaan lähiopetuksena seurakuntataloilla. Tämän myötä myös rippikoulumaksuista olisi perusteltua tehdä uusi päätös. Päivä- ja iltarippikoulujen maksu voisi säilyä ennallaan, mutta muiden rippikoulujen maksu
voisi olla 57 €.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että rippikoulumaksut vuodelle 2020 vahvistetaan seuraavasti:
Päivä- ja iltarippikoulut 40 €
Muut rippikoulut 57 €
2. ja että muilta kuin Kuopion seurakuntien jäseniltä ja seurakuntaan liittyviltä maksut peritään kaksinkertaisina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

83
ERON MYÖNTÄMINEN SAARA ROTOLLE LUOTTAMUSTOIMISTA
Saara Roto pyytää kirjeessään 11.5.2020, että hänelle myönnetään ero
seurakuntayhtymän luottamustoimista, koska hänet mahdollisesti siirretään Kuopion hiippakunnan papistoon.
Saara Roto on henkilöstöasiain johtokunnan jäsen ja yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Saara Rotolle myönnetään ero henkilöstöasiain johtokunnan jäsenyydestä ja yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen henkilöstöasiain johtokuntaan nimetään uusi
jäsen.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

84
KOKOUSAIKATAULU: syyskausi 2020
Esityslistan liitteenä 9 on yhteisen kirkkoneuvoston, yhteisen kirkkovaltuuston ja valmisteluryhmien kokousaikataulu syyskaudelle 2020.

Päätösesitys:

Päätös:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että yhteinen kirkkoneuvosto katsoo kokousaikataulun tietoonsa saatetuksi ja

-

että kokousaikataulu annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9: kokousaikataulu
85
LASTENOHJAAJIEN MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÄMINEN YHTEISESSÄ
LAPSITYÖSSÄ
Yhteisen lapsityön lastenohjaaja Maria Ikonen on työvapaalla, minkä jälkeen hänen on tarkoitus pitää kertyneitä vuosilomiaan siten, että hän on
poissa työstä 31.12.2021 saakka. Tehtävään tarvitaan sijainen 27.7.2020
– 31.12.2021 väliseksi ajaksi. Tehtävä on osa-aikainen, 35 tuntia viikossa, ja palkkaus vaativuusryhmän 402 mukainen. Maria Ikosen sijaiseksi
voitaisiin palkata lastenohjaaja Mari Hartikainen.
Lastenohjaaja Tuija Turunen jää työvapaalle 27.7.2020 alkaen. Tehtävään tarvitaan sijainen 27.7.2020 – 27.6.2021 väliseksi ajaksi. Tehtävä
on osa-aikainen, 33 tuntia 45 minuuttia viikossa ja palkkaus vaativuusryhmän 402 mukainen. Tuija Turusen sijaiseksi voitaisiin palkata lastenohjaaja Anu Haukijärvi.
Edellä mainittujen sijaisuuksien lisäksi yhteiseen lapsityöhön tarvitaan
määräaikainen, kiertävä lastenohjaaja 27.7.2020 - 27.6.2021 väliseksi
ajaksi. Tehtävään voitaisiin palkata lastenohjaaja Maarit Syrjä. Tehtävä
on osa-aikainen, 32 tuntia 30 minuuttia viikossa, ja palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen.
Näillä henkilöstöjärjestelyillä Kuopion seurakuntien yhteinen lapsityö voi
toimia palveluntuottajana Kuopion kaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnassa toimintakautena 2020 - 2021 neljässä ryhmässä.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Maria Ikosen työvapaan ja vuosiloman sijaiseksi ajalle
27.7.2020 - 31.12.2021 palkataan osa-aikaiseksi lastenohjaajaksi,
35 tuntia viikossa (vr 402), lastenohjaaja Mari Hartikainen,
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2. että Tuija Turusen työvapaan sijaiseksi ajalle 27.7.2020 27.6.2021 palkataan osa-aikaiseksi lastenohjaajaksi, 33 tuntia 45
minuuttia viikossa (vr 402), lastenohjaaja Anu Haukijärvi ja
3. että kiertäväksi, osa-aikaiseksi lastenohjaajaksi ajalle 27.7.2020 27.6.2021, 32 tuntia 30 minuuttia viikossa (vr 402), palkataan lastenohjaaja Maarit Syrjä.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

86
LISÄAIKAPYYNTÖ: kaupunkialueen kiinteistöstrategiatyöryhmä
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9.12.2019 perustanut kaksi
kiinteistöstrategiatyöryhmää, joista toinen laatii kiinteistöstrategian
Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän kaupunkialueelle. Kirkkoneuvoston
päätöksen mukaan strategian tulee olla valmis 31.5.2020 mennessä.
Työryhmä ei ehdi saada raporttiaan valmiiksi 31.5.2020 mennessä.
Työryhmä pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta raportin valmistumiselle lisäaikaa 31.10.2020 saakka.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
-

Päätös:

yhteinen kirkkoneuvosto antaa kaupunkialueen kiinteistöstrategiatyöryhmän raportin valmistumiselle lisäaikaa 31.10.2020 saakka.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

87
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 46 selvityspyyntöön liittyen hallintojohtaja antoi selvityksen, jonka mukaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä
tuomiokirkkoseurakunnan ja Alavan seurakunnan talousarvioerot muiden
toimintakulujen osalta ovat johtuneet testamenttirahastoista.

88
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous ja yhteisen kirkkovaltuuston
valmistelukokous pidetään keskusseurakuntatalolla, seurakuntasalissa.

89
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 10: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
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90
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.45.

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 19.5.2020

Maija Taskinen

Eero Wetzell

