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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Aika

Ma 12.10.2020 klo 16.30 – 17.06

Paikka:

Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali, Suokatu 22 D, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo
Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
läsnä

Risto Helle
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Matti Miettinen
Pekka Niiranen
Anu-Kaisa Ruponen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Kervisen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Juha Määttä
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

Petri Rautio

kiinteistöpäällikkö
läsnä,
poistui klo 16.50, § 158 käsittelyn jälkeen

Kokouksen avaus

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

Erika Suominen

läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä

154
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
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toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen
on lähetetty sähköpostissa 7.10.2020.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

155
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

156
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Päätösesitys:

Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina
Tammekann ja Heli Vuojärvi. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Heli Vuojärvi.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 14.10 – 27.10.2020 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00
välisenä aikana.

157
NILSIÄN KANTTORILAN MYYMINEN
Yhteinen
kirkkovaltuusto
hyväksyi
15.12.2015
seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategian päivityksen vuosille 2016 - 2018. Kiinteistöstrategia sisältää
linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla
toteutettavista investoinneista.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, 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).
Nilsiän kanttorilasta on laadittu arviokirja Kallaveden Kiinteistöasiantuntijat
Oy:n kautta 13.4.2015. Arviokirjan on laatinut arviointiasiantuntija Markus
Itkonen. Liite 1.
Kaupan kohde, Nilsiän kanttorila, koostuu n. 3 440 m² erottamattomasta
määräalasta, tilasta Iso-pappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36, joka sijaitsee
Kuopion kaupungin Nilsiän kaupunginosassa ja määräalalla olevista
rakennuksista.
Alueella on voimassa 29.8.2000 hyväksytty asemakaava, jossa ko. alue on
asuinpientalojen korttelialuetta (AP). AP-korttelialueen rakennusoikeudeksi on
merkitty numeerisesti 300 k-m² ja kerrosluvuksi 1.
Rakennuspaikalla sijaitsee asuinkäytössä oleva paritalorakennus, joka on
rakennettu vuonna 1966 ja laajennettu vuonna 1983. Talossa on kaksi
asuinhuoneistoa. Huoneisto no 1 käsittää kolme makuuhuonetta, olohuoneen,
keittiön ja pesutilat. Huoneiston pinta-ala on noin 100 m2. Huoneisto no 2
käsittää makuuhuoneen, olohuoneen, keittiön ja myöhemmin rakennetut
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pesutilat. Huoneiston pinta-ala on noin 60 m2. Molemmille huoneistoille kuuluu
lisäksi autotalli ja varastotiloja. Rakennuksen kerrosala on piirustusten mukaan
noin 229 m2. Huoneisto no 2 on vuokrattu. Kiinteistö kuuluu kunnalliseen vesija viemärijärjestelmään sekä kaukolämmön piiriin.
Rakennusta on pidetty kunnossa kunnostus- ja huoltotoimilla. Rakennuksen
katto on korjattu vuonna 1992. Ulko-ovet ja ikkunat on uusittu vuonna 1996.
Vesikatto on uusittu vuonna 2000. Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön vuonna
2003.
Rakennuksen suuremmassa huoneistossa no 1 havaittiin vesivahinko vuonna
2018. Vahingon korjaustoimenpiteet aloitettiin kiinteistötoimen omana työnä
välittömästi. Korjaustyötä ei ole pintamateriaalien ja keittiökaapistojen osalta
saatettu loppuun. Kustannusarvio töiden loppuun saattamisesta on noin
35.000,00 €. Rakennuksen kunto on tyydyttävä.
Arviokirjan mukaan markkina-arvo arviointihetkellä, huhtikuussa 2015, oli
suuruusluokkaa 85.000 euroa +/- 15%.
Kanttorila oli myytävänä Pohjos-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy:ssä vuonna
2018, kun vesivahinko havaittiin ja kohteen myynti keskeytettiin. Kohteen
uudelleen markkinointi aloitettiin alkuvuodesta 2020 Kuopion Kiinteistömaailman toimesta ja kohde päätettiin myydä keskeneräisenä.
Satu Taskinen ja Kimmo Kaunisharju ovat tehneet kanttorilasta kirjallisen
45.000 euron tarjouksen. Esityslistan liitteenä 2 on kartta. Ostotarjous ovat
liitteenä 3. Insinöörivalvonta Oy teki kuntotutkimuksen 30.6.2020, jossa oli
mukana myös ostaja. Tutkimuksessa ei havaittu mitään poikkeavaa
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
29.9.2020. Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että Satu Taskiselle ja Kimmo Kaunisharjulle myydään Kuopion
seurakuntayhtymän omistama Nilsiän Kanttorila, joka koostuu n. 3440 m²:n
suuruisesta määräalasta, tilasta Iso-Pappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36
ja määräalalla sijaitsevista rakennuksista,
- että määräalan ja rakennusten myyntihinta on yhteensä 45.000 €,
- että ostajat vastaavat määräalan lohkomisesta, lainhuutokustannuksista ja
kaavamuutoksen kustannuksista ja
- että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
1. että Satu Taskiselle ja Kimmo Kaunisharjulle myydään Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän omistama Nilsiän Kanttorila, joka koostuu n. 3440 m2:n
suuruisesta määräalasta, joka lohkaistaan tilasta Iso-Pappila,
kiinteistötunnus 297-499-19-36 ja määräalalla sijaitsevista rakennuksista,
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2. että määräalan ja rakennusten myyntihinta on yhteensä 45.000,00 €,
3. että ostajat vastaavat määräalan lohkomiskuluista, lainhuutokuluista ja
kaavamuutoksen kustannuksista,
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 1: arviokirja
Liite 2: karttaote
Liite 3: ostotarjous
158
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HAUTA- JA PUISTOTOIMISTON
HUOLTORAKENNUKSEEN
Ison hautausmaan huoltorakennus sijaitsee Ison hautausmaan
välittömässä läheisyydessä. Rakennuksessa on hauta- ja puistotoimisto
sekä hautausmaan korjaamo ja varastotiloja. Rakennuksen pinta-ala on
noin 787 m2.
Rakennuksen läheisyyteen rakennetaan uusi krematoriorakennus, jonka
rakennustyöt alkanevat maaliskuussa 2021. Krematorion hukkalämpöä
hyödynnetään huoltorakennuksen lämmittämiseen.
Huoltorakennukseen joudutaan rakentamaan uusi lämmönjakohuone
ennen
krematorion
rakentamista.
Krematoriorakennuksen
ja
huoltorakennuksen väliin tulee yhdysputki, jota myöten syötetään
hukkalämpö rakennuksesta toiseen. Molemmat rakennukset tarvitsevat
oman lämmönjakohuoneen. Lisäksi vanhentunut rakennusautomaatio
liitetään kirkkovalvomoon. Muutostyöt valmistunevat marraskuun 2020
loppuun mennessä.
Kustannusarvio hankkeelle on seuraava:
lämmönjakohuoneen rakentaminen
yhdysputki rakennusten väliin
lämmönvaihdin
rakennusautomaatio

55.700,00 €
16.953,60 €
33.058,40 €
10.301,90 €

Yhteensä

116.013,90 €

Lisämäärärahantarve laskelmien mukaisesti on yhteensä 117.000 euroa
kuluvan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
29.9.2020. Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että vuoden 2020 talousarvion investointiosaan myönnetään 117.000
euron lisämääräraha hauta- ja puistotoimiston huoltorakennuksen
lämmönjakohuoneen ja automaation rakentamiseen.
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Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että vuoden 2020 talousarvion investointiosaan myönnetään 117.000
euron lisämääräraha hauta- ja puistotoimiston huoltorakennuksen
lämmönjakohuoneen ja rakennusautomaation rakentamiseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

159
VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN PALKKAAMINEN
Viestinnässä on yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä (29.9.2020/§ 38)
lakkautettu osa-aikainen tiedottajan virka. Rakenneselvityksen perusteella
viestintä koetaan tulevaisuudessa tärkeänä osana yhtymän toimintaa ja
viestinnän resurssien lisääminen nähdään tarpeellisena.
Toimitusneuvosto ja viestintäryhmä kokoontuivat 16.9.2020. Tapaamisessa päädyttiin esittämään, että viestintään palkataan kokoaikainen
viestintäsuunnittelija toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Paikkaan haetaan kokenutta viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijaa. Hän
tuottaa sisältöä eri kanaviin verkkosivuille ja yhteisille some-tileille.
Vaatimuksiin kuuluu myös valokuvaustaito sekä kuvankäsittelyn ja taiton
perusosaaminen. Eduksi lasketaan kokemus videoiden ja podcastien
tuottamisesta. Viestintäsuunnittelija osallistuu myös juttujen tekemiseen
Kirkko ja koti –lehteen sekä tapahtumatiedotukseen.
Tehtävän vaativuusryhmä on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
mukainen, minkä lisäksi maksetaan mahdolliset vaativuus- ja kokemuslisät.
Tehtävässä on 6 kk koeaika.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymään palkataan kokoaikainen viestintäsuunnittelija,
2. että työsuhde on voimassa toistaiseksi,
3. että työsuhteen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
ja
4. että palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

160
TYÖYHTEISÖKONSULTOINNIN JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISPALVELUJEN HINNOITTELU
Kuopion hiippakunnassa on Suomen ev.lut. kirkon Koulutuskeskuksen
kouluttamia työnohjaajia ja työyhteisökonsultteja. Yleinen linjaus
seurakunnassa on, että seurakunnan työntekijöiden työnohjauksesta ei
peritä palkkiota. Tarvittaessa työnohjauksesta on mahdollista periä
matkakustannukset työnohjattavan seurakunnalta. Työnohjaajia
seurakunnissa on jo useita.
Työyhteisökonsultteja Kuopion hiippakunnassa on noin kymmenen.
Toimintaa koordinoi hiippakunnan tuomiokapitulin työyhteisökehittäjä Antti
Kokkonen. Työyhteisökonsultteja käytetään seurakuntien
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piispantarkastusten yhteydessä seurakunnan itsearvioinnin työstämisessä.
Itsearvioinnin tavoitteena on tuottaa totuudenmukaista tietoa työyhteisön
tilasta, tulevaisuuden tavoitteista ja työhyvinvoinnista. Työyhteisökonsultit
voivat toimia myös muissa työyhteisöjen kehittämistehtävissä.
Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksessa aloitti 1.1.2020 perheneuvojan
virkaan valittuna perheneuvoja Kati Häkkinen. Hän siirtyi perheneuvojan
virkaan Joensuun perheasian neuvottelukeskuksesta, jossa hän on jo
tehnyt työyhteisökonsultin töitä piispantarkastusten yhteydessä. Joensuun
perheasiain neuvottelukeskus on saanut korvauksen Kati Häkkisen
työyhteisökonsultin työhön käyttämästä työajasta ja matkakustannuksista
konsultoitavalta seurakunnalta. Kati Häkkinen on halukas jatkamaan
työyhteisökonsulttina ja työyhteisökehittäjänä nykyisessä virassaan.
Kati Häkkinen on Suomen ev.lut. kirkon Koulutuskeskuksen kouluttama
työnohjaaja ja työyhteisökonsultti. Kuopion seurakuntayhtymässä ei ole
määritelty työyhteisökonsultoinneille ja työyhteisön kehittämispalveluille
hinnoittelua. Yleisen linjauksen mukaisesti olisi hyvä, että Kuopion
seurakuntayhtymä määrittäisi työyhteisökonsultoinneille ja työyhteisön
kehittämispalveluille yhteneväisen hinnoittelun. Kuopion hiippakunnan
alueella hinnoittelun pohjana voisi olla Joensuun seurakunnan käyttämä
palkkiolaskelma. Työyhteisökonsultoinnin ja työyhteisön
kehittämispalvelujen palkkio ja matkakustannukset perittäisiin
konsultoitavalta seurakunnalta.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
14.9.2020/§ 33. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
työyhteisökonsultoinneista ja työyhteisön kehittämispalveluista peritään 120
euroa ensimmäiseltä tunnilta ja 100 euroa/tunti seuraavilta tunneilta.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että työyhteisökonsultoinneista ja työyhteisön kehittämispalveluista
peritään 120 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja 100 euroa/tunti seuraavilta
tunneilta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

161
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ 1.1 – 31.8.2020
Yhteistä kirkkoneuvostoa informoidaan seurakuntayhtymän talouden
kehityksestä vuosittain neljän kuukauden välein. Raportti seurakuntayhtymän
talouden kehityksestä ajalta 1.1 – 31.8.2020 on esityslistan liitteenä 4. Raportti
sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja
selvityksen verotulokertymän toteutumisesta.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että raportti talouden kehityksestä merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä 1.1 – 31.8.2020
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162
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 31.8.2020
Yhteistä kirkkoneuvostoa informoidaan seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan
tilanteesta vuosittain neljän kuukauden välein. Raportti sijoitustoiminnan
tilanteesta 31.8.2020 on esityslistan liitteenä 5.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että raportti sijoitustoiminnan tilanteesta merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: raportti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan tilanteesta 31.8.2020
163
SOPIMUSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN SÄHKÖISESTI
Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaan allekirjoitukseen tarvitaan
kaksi henkilöä eli hallintojohtaja tai henkilöstöpäällikkö yhdessä yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan tai yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajan kanssa. Nykyään monet sopimukset hyväksytään
sähköisesti pankkitunnuksilla järjestelmään kirjautumalla. Sähköisesti
hyväksyttäviä sopimuksia ovat mm. monet ICT-sopimukset, jotkut
puunmyyntisopimukset sekä leasingsopimukset. Sähköisessä
hyväksynnässä on vain yksi hyväksyjä, ja tässä asiassa olisi selkeintä, jos
hallintojohtaja voisi yksin hyväksyä kaikki sähköiset sopimukset.
Jotkut sopimuskumppanit tarvitsevat dokumentin siitä, että hyväksyjällä on
oikeus hyväksyä sopimukset, ja tämän takia asiasta olisi hyvä saada
yhteisen kirkkoneuvoston päätös.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
- hallintojohtajalla on oikeus yksin hyväksyä kaikki sähköiset sopimukset.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

164
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN POHJOIS-HAATALAN HIRVIMIEHET RY:N
KANSSA
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Pohjois-Haatalan hirvimiehet ry:llä on
ollut metsästysvuokrasopimus koskien hirvieläinten, ilvesten, karhujen ja
susien metsästystä varten. Sopimus on päättynyt 14.9.2020.
Metsästysseura on anonut vuokrasopimuksen uusimista seuraavaksi viideksi
vuodeksi ja, että sopimukseen lisättäisiin villisian metsästys.
Vuokrattava tila on Osala, kiinteistötunnus 476-409-10-98, tilan pinta-ala
98,46 ha ja se sijaitsee Tuovilanlahden kylässä.
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
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hirvieläimien metsästyksestä 0,25 €/ha/v. Sopimukset on tehty määräajalle
viideksi vuodeksi.
Pohjois-Haatalan hirvimiehet ry:lle vuokrattavan metsästysmaan viiden
vuoden vuokraksi tulee (98,46 ha x 0,50 € x 5v) 246,15 €.
Vuokra-aika on 15.9.2020 – 14.9.2025 ja kertavuokra on 246,15 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
29.9.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle
sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Osalan tilalle
(476-409-10-98) metsästysseura Pohjois-Haatalan hirvimiehet ry:n kanssa
viideksi vuodeksi ajalle 15.9.2020 – 14.9.2025, hirvieläinten, ilvesten,
karhujen, susien sekä villisikojen metsästystä varten,
- että vuokrana peritään 248,15 € kertakorvaus ja
- että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

165
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NILSIÄSSÄ TILALLE ISO-PAPPILA JA TILALLE
TIETOLA
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle Nilsiän
Iso-Pappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36 ja tilalle Tietola, kiinteistötunnus
299-499-51-0.
Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin
pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä
3 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa
maanomistajalle ilmajohdon ja maakaapelin alueelta korvauksen sekä
puustovahinko- korvauksen. Kertakorvaus, joka määräytyy liitteen 6
mukaisesti, on 973,76 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta
kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
29.9.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen
tekemistä esitetyin ehdoin.
Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tiloille Nilsiän Iso-Pappila, kiinteistötunnus 297-499-1936 ja Tietola, kiinteistötunnus 299-499-51-0, liitteen 6 mukaisesti ja
- että hyväksytään kertakorvauksena 973,76 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 6: lupasopimus ja kartta
166
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE TUUSNIEMEN PAPPILA
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle
Tuusniemen Pappila, kiinteistötunnus 857-417-11-47.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin
pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä
4 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa
maanomistajalle korvauksen ilmajohdon alueelta sekä puustovahinkokorvauksen. Kertakorvaus, joka määräytyy liitteen 7 mukaan, on 95,20 €.
Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta kaadetaan, jäävät
maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
29.9.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle
sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tilalle Tuusniemen Pappila, kiinteistötunnus 857417-11-47, liitteen 7 mukaisesti ja
- että hyväksytään kertakorvauksena 95,20 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 7: lupasopimus ja kartta
167
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE KAAVIN PAPPILA
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle
Kaavin Pappila, kiinteistötunnus 297-403-23-132.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin
pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä
5 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa
maanomistajalle korvauksen maakaapelin alueelta sekä puustovahinkokorvauksen. Kertakorvaus, joka määräytyy liitteen 8 mukaan, on 24,99 €.
Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta kaadetaan, jäävät
maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
29.9.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle
sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
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Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tilalle Kaavin Pappila, kiinteistötunnus 297-403-23123, liitteen 8 mukaisesti ja
- että hyväksytään kertakorvauksena 24,99 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: lupasopimus ja kartta
168
ERITYISAMMATTIMIES TIMO HUSSON ANOMUS TYÖVAPAASTA JA SIJAISEN
PALKKAAMINEN
Erityisammattimies Timo Husso anoo kirjeessään 1.8.2020, että hänelle
myönnetään harkinnanvaraista työvapaata ajalle 1.9.2020 – 30.8.2021.
Puistopäällikkö Juha Moilanen puoltaa työvapaan myöntämistä ajalle
1.9.2020 – 30.8.2021. Puistopäällikön käsityksen mukaan työsuhteen
täyttäminen on perusteltua hautaustoimen toiminnan kannalta.
Johtavien tai itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden johtosäännön
(4 §, 6 kohta) perusteella puistopäällikkö ottaa ja irtisanoo hautausmaan
työsopimussuhteiset työntekijät.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 2014 mukaan kirkkoneuvosto on
siirtänyt toimivallan palkattomien työlomien myöntämisessä seurakuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle alaisensa henkilöstön osalta silloin, kun
työloman pituus on enintään kuusi kuukautta (4 luku, 10 §).
Erityisammattimies Timo Husson anomus palkattomasta työvapaasta on
vuoden mittainen, joten toimivalta työvapaan myöntämisestä on yhteisellä
kirkkoneuvostolla.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että erityisammattimies Timo Hussolle myönnetään palkatonta työvapaata ajalle 1.9.2020 – 30.8.2021 ja
2. että työsuhde täytetään puistopäällikön viranhaltijapäätöksellä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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169

EI JULKINEN ASIA
170
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

171
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

172
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 11: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
173
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.06.
Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 12.10.2020
Taina Tammekann

Heli Vuojärvi

