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ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA
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Aika

Ma 15.5.2017 klo 16.30 – 17.25

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Eero Koivisto
Erkki Kukkonen
Leena Kumpusalo
Erkki Pesonen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Kari Rytkönen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell
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puheenjohtaja
läsnä
varapuheenjohtaja
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
Juutisen varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Pesosen varajäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
Niirasen varajäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä, saapui klo
16.45, § 124 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 498.

Matti Jantunen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

121
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 postitettu hallintovirastosta 9.5.2017.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

122
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Wetzell ja Upi Heinonen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Eero Koivisto.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 17.5 - 2.6.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

123
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

124
KREMATORION METALLIN KIERRÄTYS
Vainajien tuhkauksessa syntyy tuhkasta erotettavaa metallia, joka on peräisin arkusta, (nauloja, ruuveja ja niittejä) tai vainajaan asennetuista
hammas- ja ortopedisista istutteista. Tavoitteena on välttää tällaisten erikoismetallien joutumisen kaatopaikoille tai tulevan haudatuksi maaperään.
Kuopion seurakuntayhtymässä on käyttöönotettu vuoden 2013 alusta uusi krematorion uuni. Uuni on ruotsalainen TABO Incinerator O-VL-A mallia ja se on varustettu arkunkäsittely- ja sisäänvientilaitteella, TABO-S-55.
Uunin toimittajan Tekmur Oy:n kanssa on tehty metallin kierrätyssopimus
20.4.2015. Tekmur Oy tarjoaa tuhkauslaitteiden ja huoltopalveluiden tuottajana myös metallin keräyksen yhteistyössä OrthoMetalsin kanssa.
Kaikki krematorioiden tuhkauksesta jäänyt metallijäte kerätään sopimuksen mukaan ja toimitetaan Tekmur Oy:lle varastoitavaksi ja edelleen OrthoMetals:ille toimitettavaksi.
Kierrätyssopimuksen mukaan Tekmur Oy toimittaa metallijäteastiat ja
noutaa ne krematorion ylläpitäjän pyynnöstä. Tekmur Oy varastoi ja toimittaa metallijätteen OrthoMetals:ille käsiteltäväksi. Palvelu on seurakuntayhtymälle maksuton. OrthoMetals suosittelee, että metallijätteestä maksettava korvaus voitaisiin kanavoida hyväntekeväisyyteen krematorion
omistajan osoittamaan kohteeseen.
OrthoMetals on Alankomaissa rekisteröity, toimintahyväksytty ja sertifioitu
yhtiö, joka on erikoistunut krematorioiden tuhkauksesta syntyvän metallijätteen keräykseen ja uusiokäyttöön. Metalleja kierrättämällä vähennetään uuden metallituotannon aiheuttamaa ympäristöön kohdistuvaa rasitusta.
Aikaisemmin Kuopion krematoriosta tuhkauksesta tullut metallijäte on
toimitettu Kuusakoski Oy:lle kirkkohallituksen ohjeen mukaan. Tästä menettelystä on seurakuntayhtymälle aiheutunut kuljetuskustannuksia.
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Tekmur Oy:n kanssa tehtyyn metallin kierrätyssopimukseen liittyvä ensimmäinen erä metallia on toimitettu marraskuussa 2016. Keräysjakso oli
1.5.2015 – 31.10.2016, ja metallia kertyi yhteensä 392 kg. OrhoMetals on
ilmoittanut 14.12.2016, että Kuopion krematorion kierrätysmetalleista palautettava summa on 12.557,12 euroa. Rahamäärä on tullut maaliskuussa ja se on tuloutettu toistaiseksi krematorion muihin tuottoihin. Summa
on poikkeuksellisen suuri. Keskimäärin puolentoista vuoden kierrätysmetallimäärästä on muilla krematoriopaikkakunnilla tullut noin 2.000 – 4.000
euroa.
Seurakuntayhtymä voisi päättää Kuopion krematoriosta tuhkauksen yhteydessä tulevasta kierrätysmetallista maksettavan rahamäärän lahjoittamista hyväntekeväisyyteen. Tällainen hyväntekeväisyyskohde voisi olla
nyt ja myös jatkossa Kirkon ulkomaanapu.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.4.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kierrätysmetallista
saatava korvaus lahjoitetaan nyt ja jatkossa lyhentämättömänä Kirkon ulkomaanavulle
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kuopion krematoriossa tuhkauksen yhteydessä tulevasta kierrätysmetallista OrhoMetalsilta saatu korvaus, 12.557,12 euroa, lahjoitetaan lyhentämättömänä nyt ja myös jatkossa Kirkon ulkomaanavulle.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

125
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE KAAVIN HAUTAUSMAA,
KIINTEISTÖTUNNUS 204-403-23-128
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle
Kaavin hautausmaa, kiinteistötunnus 204-403-23-128. Enerke Oy toimii
Pohjois-Karjalan sähkönsiirto Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana 20
kV:n ja 0,4 kV:n maakaapeleita rakennettaessa.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Sähkölinjan vaatima alue ko. tilan osuudella on 125 m pitkä ja 3 m
leveä. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi
aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 1 on
lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa
maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy
seuraavasti:
- maakaapeli, tontti 125 m x 0,60 €/m = 75,00 €
Yhteensä kertakorvaus on 75,00 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli
kymmeneksi vuodeksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on
alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.4.2017. Johtokunta päätti esittää sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus tilan Kaavin hautausmaa, kiinteistötunnus
204-403-23-128, liitteen 1 mukaisesti,
2. että kertakorvauksena peritään 75,00 euroa,
3. että jakokaappien ja puistomuuntamoiden sijoituspaikat tarkistetaan
katselmuksessa ennen sopimuksen tekemistä ja
4. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

126
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE KAAVIN PAPPILA,
KIINTEISTÖTUNNUS 204-403-23-132
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle
Kaavin Pappila, kiinteistötunnus 204-403-23-132. Enerke Oy toimii PohjoisKarjalan sähkönsiirto Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana 20 kV ja 0,4
kV:n maakaapeleita rakennettaessa.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Sähkölinjan vaatima alue ko. tilan osuudella on yhteensä 700 m
pitkä ja 3 m leveä. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli
niin pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 2 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja
maksaa maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus
määräytyy seuraavasti:
- maakaapeli metsä MT
0,096 ha
- maakaapeli puusto koivu 0,096 ha
- puistomuuntamo haja-asutus 2kpl

29,76 €
110,40 €
200,00 €

Yhteensä kertakorvaus on 340,16 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli
kymmeneksi vuodeksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on
alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.4.2017. Johtokunta päätti esittää sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tilan Kaavin Pappila, kiinteistötunnus 204-403-23132, liitteen 2 mukaisesti,
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2. että kertakorvauksena peritään 340,16 euroa,
3. että jakokaappien ja puistomuuntamoiden sijoituspaikat tarkistetaan
katselmuksessa ennen sopimuksen tekemistä ja
4. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

127
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE MURRONNIEMI,
KIINTEISTÖTUNNUS 686-402-4-62
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle
Murronniemi, kiinteistötunnus 686-402-4-62 Rautalammin kunnassa, Hanhitaipaleen kylässä. Voimatel Oy toimii Savon Voima Verkko Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana.
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 maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy
liitteen mukaan.
Yhteensä kertakorvaus on 247,26 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli
kymmeneksi vuodeksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on
alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.4.2017. Johtokunta päätti esittää sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tilalle Murronniemi, kiinteistötunnus 686-402-4-62,
liitteen 3 mukaisesti,
2. että kertakorvauksena peritään 247,26 euroa ja
3. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

128
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN POHJOIS-SOISALON
METSÄSTYSSEURA RY:N KANSSA
Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymällä ja Pohjois-Soisalon Metsästysseura
ry:llä on vuokrasopimus koskien kaiken riistan metsästystä tilalla Repokangas, kiinteistötunnus 297-467-15-40, pinta-ala yhteensä n. 177 ha, Savolanmäki, kiinteistötunnus 297-467-4-11, pinta-ala 60,00 ha ja Omenahar-
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ju, kiinteistötunnus 297-467-7-11, pinta-ala 10,00 ha. Tilat sijaitsevat Kuopion kaupungin Räsälän kylässä. Nykyinen vuokrasopimus päättyy
30.6.2017.
Tilalla Kuusela I, kiinteistötunnus 297-456-2-47, oleva pinta-alaltaan 50,60
ha:n metsästysvuokrasopimus siirtyi kaupungin ja seurakuntayhtymän
maanvaihdon yhteydessä seurakuntayhtymälle. Metsästysvuokrasopimus
tehtiin ajalle 1.7.2015 – 30.6.2017. Tila sijaitsee Räsälän kylässä.
Tilalla Jänismäki, kiinteistötunnus 297-469-5-92, oleva pinta-alaltaan 16,00
ha:n metsästysvuokrasopimus on tehty ajalle 1.7.2013 – 30.6.2017. Tila sijaitseen Vehmersalmella.
Tilat ovat olleet erillisillä sopimuksilla, jotka nyt yhdistetään samaan metsästysvuokrasopimukseen viideksi vuodeksi.
Pohjois-Soisalon Metsästysseura ry on anonut vuokrasopimusten jatkamista.
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.
Vuokrattavan alueen pinta-ala on noin 313,60 ha. Viiden vuoden vuokraksi
tulee 784,00 euroa (313,60 ha x 0,50 € x 5 v).
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.4.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen PohjoisSoisalon Metsästysseura ry:n kanssa tiloille Repokangas, kiinteistötunnus
297-467-15-40, Savolanmäki, kiinteistötunnus 297-467-4-11, Omenaharju,
kiinteistötunnus 297-467-7-11, Kuusela, kiinteistötunnus 297-456-2-47 ja
Jänismäki, kiinteistötunnus 297-469-5-92 Kuopion kaupungin Räsälän ja
Vehmersalmen kyliltä, yhteispinta-alaltaan 313,60 ha, 1.7.2017 30.6.2022 väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 784,00 euroa kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään alueella riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

129
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KAAVIN RASILAMMIN JAHTIMIEHET RY:N
KANSSA TILALLE KAAVIN PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS 204-403-23-132

Kaavin Rasilammin Jahtimiehet ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamalle tilalle Kaavin pappila, kiinteistötunnus 204-403-23-132, palsta Lahtokoski 1.8.2017 –
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31.7.2022 väliseksi ajaksi koskien kaiken riistan metsästystä. Kaavin Rasilammen Jahtimiehet ry:llä on ollut aikaisemmin metsästysvuokrasopimus hirven metsästystä varten Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän kanssa.
Kaavin pappilan palsta Lahtokoski sijaitsee Kaavin kunnan Kaavin kylässä ja se on pinta-alaltaan 18,00 ha.
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.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulee (0,50 € x 18 ha x 5 v)
45,00 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.4.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Kaavin Rasilammin Jahtimiehet ry:n kanssa tilan Kaavin Pappila, kiinteistötunnus
204-403-23-132, palstalle Lahtokoski, pinta-ala 18,00 ha, 1.8.2017 –
31.7.2022 väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten
2. että vuokrana peritään 45,00 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään palstalla riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

130
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN NIINIVAARAN METSÄSTYSSEURA RY:N
KANSSA TILALLE TERVAKANGAS, KIINTEISTÖTUNNUS 204-410-4-45

Niinivaaran metsästysseura ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamalle tilalle Tervakangas, kiinteistötunnus 204-410-4-45, ajalle 1.6.2017 – 31.5.2022 koskien kaiken
riistan metsästystä. Niinivaaran Metsästysseura ry:llä on ollut aikaisemmin metsästysvuokrasopimus Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän kanssa.
Tervakankaan tila sijaitsee Kaavin kunnan Niinivaaran kylässä ja se on
pinta-alaltaan 16,65 ha.
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.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulee (0,50 € x 16.65 ha x 5
v) 41,65 euroa.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.4.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee Niinivaaran Metsästysseura ry:n kanssa
metsästysvuokrasopimuksen tilalle Tervakangas, kiinteistötunnus 204410-4-45, ajalle 1.6.2017 – 31.5.2022, kaiken riistan metsästystä varten
2. että vuokrana peritään 41,65 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään palstalla riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

131
OSTOTARJOUS METSÄTILASTA, KIINTEISTÖTUNNUS 174-426-4-358
Jukka ja Eeva Nykänen ovat tehneet Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle
ostotarjouksen Juankosken Kotasalmen kylässä sijaitsevasta metsätilasta,
kiinteistötunnus 174-426-4-358, jonka pinta-ala on noin 10 ha. Tila sijaitsee
Nykästen tontin vieressä.
Jukka ja Eeva Nykäsen ostotarjous metsätilasta on 28.800 euroa. Kohteesta on tehty arviokirja ja hinta on arvion mukainen. Liitteenä 4 on ostotarjous
ja kartta.
Seurakuntayhtymälle ei ole oleellista merkitystä eikä käyttöä kyseiselle
metsätilalle. On enemmän periaatteellinen kysymys, myydäänkö tila vai ei.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.4.2017. Johtokunta katsoi, että metsätilaa ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista myydä ja päätti hylätä tarjouksen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Jukka ja Eeva Nykäsen ostotarjous hylätään
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

132
PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKON
PIHAKANNEN KORJAUSHANKKEEN URAKOITSIJOIDEN VALINTA
Kuopio ev.lut. seurakuntayhtymän investointiohjelmassa 2017 on varattu
Pyhän Johanneksen kirkon pihakannen korjaukseen 550.000,00 euron määräraha. Korjausrakennushanke käsittää vuonna 1992 valmistuneen kirkon
pihakannen ja urakka-alueeseen kuuluvan muun piha-alueen korjaamisen
niihin liittyvine rakennus- ja maanrakennustöineen. Hankkeen toteutus aika-
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taulu on 1.6 – 31.8.2017. Hankkeen pääsuunnittelijana on ollut Wise Group
Oy Kuopiosta.
Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintamenettelynä. Hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä, HILMAssa 23.2.2017.
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tarjousten jättöaika päättyi 16.3.2017 klo 14.00.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi rakennusliikettä: Rakennustyö
Salminen Oy, Kuopion Puuelementti Oy, Juhin Rakennus Oy, Eliittirakentajat Oy ja Ykkösinfra Oy.
Tarjoukset avattiin 16.03.2017 klo 15.00 Tarjouksen avaamisessa olivat läsnä Henna Koivisto-Rissanen (Wise Group Oy:stä), tekninen isännöitsijä
Sami Purovesi ja kiinteistöpäällikkö Petri Rautio. Avaamisesta on laadittu
avauspöytäkirja, liite 5.
Tarjousten avaaminen ja käsittely
Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen.
Avaustilaisuudessa ovat läsnä hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei
ole julkinen. Tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia ovat seuraavat,
joista tarkempi selvitys on tarjouslomakkeessa:
1.
2.
3.
4.

Rekisterit
Verot
Eläkevakuutusmaksut
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä ehdoista
5. Tapaturmavakuutus
6. Tarjoajan vakavaraisuus
7. Vastuuvakuutus
8. Laadunvarmistusjärjestelmä
9. Tarjoajan pätevyys vastaavasta urakasta
10. Työnjohdon ammattitaito
11. Alihankkijat
12. Hankinnan kohdetta koskeviin vaatimuksiin sitoutuminen
13. Työntekijöiden ammattitaito ja riittävyys
14. Sopimusehtojen hyväksyminen
15. Tarjouksen voimassaolo
16. Alihankkijoiden sitoutuminen
Kaikkiin urakkatarjouslomakkeen kysymyksiin 1-16 vaaditaan vastaukset ja
pyydetyt liitteet 1-8 vaaditaan toimitettavaksi. Tarjouspyynnön vaatimukset
on täytettävä tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla, jotta tarjous voidaan ottaa mukaan vertailuun. Tarjouspyynnön mukaisia tarjoajan soveltuvuutta
koskevat vaatimukset ovat ehdot 1-10.
Erillisessä suljetussa sisäkuoressa oleva hintalomake avataan ainoastaan
siinä tapauksessa, että tarjoaja täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset ja
että tarjous on muilta osin tarjouspyynnön mukainen. Faksilla tai sähköpostilla lähetettyä tarjousta ei hyväksytä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään.
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Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain
80 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea
pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle
asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 83 §:n mukaan
tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Soveltuvien tarjoajien
tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan vertailuun.
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. Tarjoaja ilmoittaa tarjouslomakkeella siinä pyydetyn
kokonaisurakkahinnan. Tarjoaja, joka on tarjonnut halvimman kokonaisurakkahinnan, valitaan tarjouskilpailun voittajaksi.
Määräaikaan 16.3.2017 klo 14.00 mennessä tarjouksia saapui yhteensä viisi
kappaletta.
1. Rakennustyö Salminen Oy
2. Kuopion Puuelementti Oy
3. Juhin Rakennus Oy
4. Eliittirakentajat Oy
5. Ykkösinfra
Kuopion Puuelementti Oy ei täytä asetettuja kelpoisuusehtoja ja tarjous esitetään hylättäväksi. Eliittirakentajat Oy ei täytä kelpoisuusehtoja ja tarjous
esitetään hylättäväksi. Ykkösinfra ei täytä asetettuja kelpoisuusehtoja ja tarjous estetään hylättäväksi.
Tarjoushinnat
Erillisessä suljetussa sisäkuoressa oleva hintalomake avattiin niiden tarjoajien osalta, jotka täyttivät tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset.
Rakennustyö Salminen Oy

467.838,36 €, sis.alv 24%

Juhin Rakennus Oy

865.520,00 €, sis.alv 24%

Urakkaneuvottelu rakennusurakasta on käyty Rakennustyö Salminen Oy:n
kanssa 30.3.2017. Urakkaneuvottelusta on laadittu muistio. Urakkaneuvottelumuistiot liitetään urakkasopimuksiin. Urakan työaikataulu on 1.6.31.8.2017.
Sähköinen tiedoksianto ja hankintasopimus
Hankintalain 127 §:n mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi
sähköisesti. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouslomakkeessa sille varatussa
kohdassa sähköpostiosoite, jota käyttäen päätös voidaan antaa sähköisesti
tiedoksi.
Urakkasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun sopimusneuvotteluissa on päästy hankintayksikön hyväksymään rat-
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kaisuun ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat
molemmat allekirjoittaneet urakkasopimuksen
Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee kirkkolaki (1054/1993) ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi
hankintaprosessin yhteydessä. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet
seikat, hinnat ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille
eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Mikäli tarjoaja
katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää
tiedot erillisessä liitteessä. Hinta-asiat ovat kuitenkin aina julkisia. Kaikki tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja, ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on määrärahan suuruusluokassa. Talousarvion määräraha vuodelle 2017 on 550.000,00 euroa. Tarjoukset ovat
nähtävillä kokouksessa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.4.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
1. että Pyhän Johanneksen kirkon urakoitsijoiksi hyväksytään Rakennustyö Salminen Oy,
2. että rakennusurakan kokonaishinta on 467.838,36 €, sis.alv 24 % ja
3. että urakkasopimus tehdään hyväksytyn urakoitsijan kanssa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Pyhän Johanneksen kirkon urakoitsijoiksi hyväksytään Rakennustyö Salminen Oy,
2. että rakennusurakan kokonaishinta on 467.838,36 €, sis.alv 24 %,
3. että urakkasopimus tehdään Rakennustyö Salminen Oy:n kanssa ja
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta urakkasopimus
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

133
AINO SAXBOMIN TESTAMENTTIRAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
Aino Saxbomin testamenttirahastoa käytetään Alavan seurakunnan yhden diakonian viran (Sisko Laitinen) rahoittamiseen. Rahaston käteisvarat
31.12.2016 ovat -23.247,88 €. Osakkeita ja muita sijoituksia on 122.678,
68 € (kirjanpitoarvo). Hallintovirasto purkaa rahaston pääomaa arvopapereita myymällä. Näin kuitataan kassan velkasaldo ja rahoitetaan diakoni-
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anviran kustannukset. Esityslistan liitteenä on Aino Saxbomin rahaston
toteumavertailu, tase ja tuloslaskelma vuodelta 2016, liite 6.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa 19.4.2017.
Seurakuntaneuvosto päätti antaa tilinpäätöksen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Aino Saxbomin testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2016
merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

134
KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN
TESTAMENTTIRAHASTOJA KOSKEVA SELVITYS VUODELTA 2016
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalla on kaikkiaan kahdeksan testamenttirahastoa. Vuonna 2012 seitsemän testamenttirahastoa yhdistettiin kahdeksi rahastoksi. Vanhustyön rahastoon yhdistettiin Enni Saxbomin rahasto, Rakel Väinölän rahasto ja Kerttu Heikkisen rahasto. Diakoniatyön
rahastoon yhdistettiin Helmi Tuhkasen rahasto, Irene Kauton rahasto,
Anna-Liisa Siltasalon rahasto ja Hilma Hiltusen rahasto.
Lahja Koposen testamenttirahasto jäi omaksi rahastoksi, koska rahaston
hallinta on jaettu diakoniakeskuksen ja Tuomiokirkkoseurakunnan kesken. Yhdistetyille rahastoille hyväksyttiin uudet säännöt.
Testamenttirahastojen käytöstä vastaa ja rahastojen hoitokuntana toimii
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta.
Sääntöjen mukaan rahastojen kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa seurakuntayhtymän hallintovirasto yhtymän taloussäännön mukaisesti. Rahastojen tilintarkastus suoritetaan niin kuin seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta on säädetty.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan rahastojen hoitokunnan on vuosittain annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle selvitys varojen käytöstä edelliseltä vuodelta. Selvitys annetaan tiedoksi myös
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle.
Diakoniatyön vastuuryhmä/johtokunta on kokouksessaan 29.3.2017 hyväksynyt liitteen 7 mukaisen selvityksen Tuomiokirkkoseurakunnan testamenttirahastojen varojen käytöstä vuodelta 2016.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli selvitystä testamenttirahastojen varojen käytöstä 2.5.2017. Seurakuntaneuvosto päätti
antaa selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

että selvitys Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniarahastojen toiminnasta vuodelta 2016 merkitään tiedoksi.
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Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

135
KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan raportissa vuodelta 2015 on kiinnitetty huomiota tarpeeseen hyväksyä seurakuntayhtymälle sijoitussuunnitelma. Raportissa huomiota kiinnitettiin myös siihen, että sijoitustoimintaa koskevia erillispäätöksiä ei ole tehty.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli sisäisen valvonnan raporttia 29.8.2016.
Kirkkoneuvosto merkitsi raportin tiedoksi ja edellytti samalla, että sisäisen
valvonnan raportissa havaitut puutteet korjataan ja siitä raportoidaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Ehdotus Kuopion seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 8. Sijoitussuunnitelma sisältää säännökset seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan lähtökohdasta ja määräykset sijoitustoimintaa koskevasta päätöksenteosta. Lisäksi suunnitelmassa on määritelty pitkän aikavälin tuottotavoite ja perusallokaatio. Perusallokaatio on määritelty siten, että korkosijoitusten osuus on 65 % ja osakesijoitusten 35 %. Korkosijoitusten vaihteluväli on määritelty 0 % - 100 % ja osakesijoitusten 0 %
– 40 %.
Tällä hetkellä yhtymän varallisuudesta on sijoitettu korkoihin 64 %, osakkeisiin 31 % ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin mm. kiinteistörahastoihin 5 %.
Lisäksi sijoitussuunnitelmassa on yleisiä määräyksiä omaisuudenhoidon
järjestämisestä ja sijoitustoiminnan riskienhallinnasta sekä sijoituskohteista.
Sijoitussuunnitelma sisältää määräyksiä myös vastuullisesta sijoittamisesta. Vastuullista sijoittamista koskevissa määräyksissä on otettu huomioon Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeet.
Lisäksi on määritelty, ettei sijoitussuunnitelma koske metsävarallisuutta,
kiinteää omaisuutta eikä osakehuoneistoja.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan suunnitelma hyväksytään
liitteen 8 mukaisena.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

136
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2016
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus on vuoden 2011 alusta lähtien
katsottu osaksi sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestäminen seurakuntayhtymässä on yhteisen kirkkoneuvoston asia. Yhteinen kirkkoneuvosto onkin vuodesta 2011 lähtien valinnut toimikaudekseen kiinteän
ja irtaimen omaisuuden tarkastajat.
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Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 11.5.2015 kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi rakennusinsinööri Timo Auvisen ja metsätalouspäällikkö
Tenho Hynösen toimikaudelle 2015 - 2016. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat antaneet kertomuksensa vuoden 2016 osalta. Kertomus liitteineen on esityslistan liitteenä 9.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus liitteineen
merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

137
YHTEISEN LAPSITYÖN TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÄMINEN
Lastenohjaaja Maria Ikonen on anonut palkatonta vanhempainvapaata
14.5.2017 – 27.7.2019 lapsen hoitamista varten. Sijaiseksi voitaisiin palkata lastenohjaaja Petra Karhunen 31.7.2017 – 30.6.2019 väliseksi ajaksi. Tehtävä olisi osa-aikainen 35 tuntia viikossa.
Lisäksi yhteisessä lapsityössä päättyy kaksi määräaikaista, osa-aikaista
työsuhdetta, joista toinen on ollut kiertävä iltapäivätoiminnan lastenohjaaja ja toinen osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan työntekijän puolittaja.
Kiertäväksi iltapäivätoiminnan lastenohjaajaksi voitaisiin palkata lastenohjaaja Mari Hartikainen 31.7.2017 - 3.6.2018 väliseksi ajaksi. Tehtävä olisi
osa–aikainen, 32 tuntia 30 minuuttia viikossa.
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan työntekijän puolittajaksi voitaisiin
palkata lastenohjaaja Irma Korhonen 2.8.2017 - 28.2.2018 väliseksi ajaksi. Tehtävä olisi osa-aikainen, 13 tuntia viikossa.
Kuopion seurakuntien yhteinen lapsityö on palveluntuottajana Kuopion
kaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnassa toimintakautena 20172018 viidessä ryhmässä. Edellä mainittujen työsuhteiden täyttämisellä/täyttämättä jättämisellä on tämän toiminnan kautta välittömiä lapsivaikutuksia: mikäli työsuhteita ei täytetä, kaikkia sovittuja iltapäivätoiminnan
ryhmiä ei voida toteuttaa. Työsuhteiden täyttäminen mahdollistaa myös
yhteisen lapsityön lastenohjaajien osallistumisen seurakuntien lapsi- ja
perhetyöhön entiseen tapaan.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että lastenohjaaja Maria Ikosen vanhempainvapaan sijaiseksi palkataan lastenohjaaja Petra Karhunen 31.7.2017 - 30.6.2019 väliseksi
ajaksi työajalla 35 tuntia viikossa,
2. että kiertäväksi iltapäivätoiminnan lastenohjaajaksi palkataan Mari
Hartikainen 31.7.2017 - 3.6.2018 väliseksi ajaksi työajalla 32 tuntia 30
minuuttia viikossa ja
3. että osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan työntekijän puolittajaksi palkataan Irma Korhonen 2.8.2017 - 28.2.2018 väliseksi ajaksi työajalla
13 tuntia viikossa.
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Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

138
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

139
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään ti 13.6.2017 klo 19.00 alkaen
Karttulan seurakuntakodilla. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.30. Yhteiskuljetus lähtee keskusseurakuntatalon edestä klo 17.30.

140
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 10.

141
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.25.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 15.5.2017

Upi Heinonen

Eero Koivisto

