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kiinteistöpäällikkö
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Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana
veisattiin virsi 442.

187
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 24.10.2018.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

188
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Minna Kivelä ja Leena Kumpusalo.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Kivelä ja Leena Kumpusalo.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 31.10 – 16.11.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

189
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin § 205 Eräiden saatavien poistaminen ja § 206 Aloite ilmastohaasteeseen.

190
PUIJON KIRKON PERUSKORJAUKSEN LAAJUUDEN MÄÄRITTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Puijon kirkon peruskorjauksen laajuutta
kokouksessaan 3.9.2018. Kokouksen päätös oli, että Puijon kirkon ja nuorisotalon peruskorjausta lähdetään toteuttamaan vaihtoehdon 2 mukaisesti.
Selvityksellä siitä, onko mahdollisuutta saada lisää rakennusoikeutta ja sillä
ehdolla, että mikäli kaavamuutos ei toteudu tai siitä saatava hyöty ei osoittaudu järkeväksi, toteutetaan peruskorjaus vaihtoehdon 1 mukaisesti.
Puijon kirkko on rakennettu vuonna 1977. Rakennuksen runko on betonia ja
julkisivut tiiltä. LVISA-tekniikka on kunnoltaan sellainen, että peruskorjaus
on tehtävä lähivuosina. Puijon kirkon ja nuorisotalon LVISA-järjestelmät korjataan ja osittain uusitaan sekä tilojen alkuperäisiä pintoja uusitaan. Kirkon
pohjakerros on remontoitu vuonna 2012. Kirkon pohjakerroksessa tehdään
vain LVISA-järjestelmien vaatimat korjaustyöt. Puijon kirkko/nuorisotalon peruskorjaus sisältyy hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2019 2020.
Puijon seurakuntakeskuksen hankkeen toteuttamiseen on olemassa kaksi
vaihtoehtoa:
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Vaihtoehto 1
Tässä vaihtoehdossa toteutetaan koko hanke, jonka kustannusarvio on noin
3.387.314 €. Molemmat rakennukset peruskorjataan.
Vaihtoehto 2
Kirkkorakennus peruskorjataan kokonaisuudessaan ja nuorisotaloon tehdään pintakorjausremontti. Tehdään kevyt pintakorjaus ja LVISA-korjaukset
jätetään tässä vaihtoehdossa toteuttamatta.
Aloitetaan neuvottelu Kuopion kaupungin kanssa kaavamuutoksesta, jolla
haettaisiin tontille lisää rakennusoikeutta. Uudisrakennukseen olisi mahdollista sijoittaa esimerkiksi seurakunnallisia ja hallinnollisia tiloja. Kustannusarvio on nuorisotalon pintaremontin osalta noin 250.000 € ja kirkkorakennuksen osalta noin 2.057.000 €. Yhteensä koko hankkeen kustannusarvio
on noin 2.307.000 €.
Vaihtoehdon kaksi kokonaiskustannus on määrärahan suuruusluokassa.
Vaihtoehdossa huomioidaan nuorisotalon tilojen käyttö siihen asti, kunnes
kaavamuutos saadaan valmiiksi ja rakentaminen alkaa. Kaavahankkeen
kesto on arviolta noin 2 - 4 vuotta. Kaavahanketta toteutettaisiin ilmeisesti
osana laajempaa kaavahanketta.
Puijon kirkon ja nuorisotalon tilanteesta neuvoteltiin 1.10.2018 Kuopion kaupungin kaavaosastolla, liitteenä 1 on neuvottelumuistio. Läsnä olivat Pauli
Sonninen (vs. kaavoituspäällikkö), Mirjam Hyvönen (kaavoitusarkkitehti),
Riitta Hautaniemi (hallintojohtaja), Erkki Oinonen (johtokunnan puheenjohtaja), Petri Rautio (kiinteistöpäällikkö) ja Reijo Mitrunen (arkkitehti, QVIM Arkkitehdit Oy).
Seurakuntayhtymä on luopumassa lähitulevaisuudessa keskusseurakuntatalon tiloista keskustassa. Vaihtoehtona on noussut esille mahdollisuus kehittää Puijon kirkon rakennuskokonaisuutta siten, että mm. seurakuntayhtymän hallinnon toimistotilat voisivat sijoittua alueelle.
Kuopion kaupungin kaavaosaston ja seurakuntayhtymän neuvonpidon yhteisenä päätelmänä todettiin, että nuorisotalon korvaava uudisrakennushanke on Puijonlaakson keskusalueen kehittämisen kannalta kannatettava ja sitä tullaan tarkastelemaan käynnistetyn asemakaavan muutostyöhön liittyen.
Puijon kirkon sisäpihaa sivuava kevyen liikenteen reitti on alueella tärkeä
yhteys ja sen varteen sijoittuva uudisrakentaminen kehittäisi alueen ilmettä
ja tukisi aluerakennetta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
16.10.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
1. että Puijon kirkon ja nuorisotalon peruskorjausta lähdetään toteuttamaan
vaihtoehdon 2 mukaisena ja
2. että jätetään Kuopion kaupungille hakemus asemakaavan muutostyöstä
ja lisärakennusoikeudesta.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Puijon kirkon peruskorjausta ja nuorisotalon uudisrakennuksen suunnittelua lähdetään toteuttamaan vaihtoehdon 2 mukaisena ja
2. että jätetään Kuopion kaupungille hakemus asemakaavan muutostyöstä
ja lisärakennusoikeudesta.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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Liite 1: Neuvottelumuistio Puijon kirkon ja nuorisotalon tilanteesta
191
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ 1.1 – 31.8.2018
Yhteistä kirkkoneuvostoa informoidaan seurakuntayhtymän talouden kehityksestä vuosittain neljän kuukauden välein. Raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä 1.1 – 31.8.2018 on esityslistan liitteenä 2. Raportti sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja
selvityksen verotulokertymän toteutumisesta.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että raportti talouden kehityksestä merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Liite 2: Raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä 1.1 – 31.8.2018

192
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 31.8.2018
Yhteistä kirkkoneuvostoa informoidaan seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan
tilanteesta vuosittain neljän kuukauden välein. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta 31.8.2018 on esityslistan liitteenä 3.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että raportti sijoitustoiminnan tilanteesta merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Liite 3: Raportti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan tilanteesta 31.8.2018

193
HAUTOJEN HOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautojen hoitohinnat. Esityslistan liitteenä 4 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään
kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa.
Määräaikaisissa hoidoissa pyritään saavuttamaan taso, jossa vuosihoidon
hinta kerrotaan määräaikaisen hoidon vuosimäärällä. Vuodelle 2019 viiden
vuoden hoidolle esitetään kerrointa 4,93 (4,88) ja kymmenen vuoden hoidolle
kerrointa 9,65 (9,57). Jokainen seuraava paikka on puolet 1. paikan hinnasta. Lisäkukkien hintoja esitetään korotettavaksi 10 senttiä kappaleelta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hoitohintoja 16.10.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista
esitetyllä tavalla.
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Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautojen hoitohinnat vuodelle 2019 hyväksytään liitteen 4 mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Liite 4: Hautojen hoitohinnat vuodelle 2019

194
HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion.
Rahaston tuotot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuotoista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuotoista.
Rahaston pääoma on tällä hetkellä 3.013.922,55 euroa. Rahaston varat on
sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja
on sijoitettu myös kuuteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta on yhteensä 417.703,03 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 3
%/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä.
Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 5. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut,
joiden loppusumma on 369.357 (v. 2018 talousarviossa 383.020) euroa. Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä
yhteensä 101.650 (101.650) euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen toimintakulujen loppusumma on 628.707 (647.470) euroa ja arvioidut toimintatuotot
553.000 (527.000) euroa. Talousarvioehdotuksessa arvioitu tilikauden alijäämä on 25.307 (74.470) euroa. Korko- ja osinkotuottojen todellista määrää
on vaikea arvioida tässä vaiheessa.
Vuonna 2018 alkaneella hoitokaudella oli määräaikaishoitosopimuksia 4 125.
Vuosihoitoja oli yhteensä 1 695. Kokonaisuutena hoitosopimusten määrä
kesällä 2018 oli 5 820. Vuoden 2019 hoitosopimusten lukumäärä pysyy jokseenkin samana.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota 18.9.2018. Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen esitetyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2019 hyväksytään
liitteen 5 mukaisesti.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Liite 5: Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019
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195
HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain haudan luovutukseen liittyvät
maksut.
Seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään hautauksia. Yhdestä hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä
kuopiolaisilta 300 euroa.
Hautasijamaksujen hinnoittelussa sovelletaan myös Järvi-Kuopion seurakunnan alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista
hinnoittelua. Perusteluna on, että Kaavin ja Tuusniemen kunnan alueet ovat
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimialueella.
Hautasijamaksuja ehdotetaan pääsääntöisesti korotettavaksi 2% vuoden
2018 hintatasosta eli noin vuosittaisen indeksin verran. Hautaoikeuden jatkamisesta perittävää maksua vuotta kohden ja uurnan sijoittamista muistolehtoon tai sirottelualueelle ehdotetaan korotettavaksi yhdellä eurolla (1 €).
Uurnahauta-alueella kuuden (6) ja yhdeksän (9) uurnasijan hinta ulkopaikkakuntalaiselle ehdotetaan pidettäväksi samana kuin vuonna 2018.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautasijamaksuja
16.10.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuonna 2019 hautasijamaksut peritään liitteen 6 mukaisesti.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
Kirkkoneuvosto:

että hautasijamaksut vuodelle 2019 hyväksytään liitteen 6 mukaisina.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Liite 6: Hautasijamaksut vuodelle 2019

196
HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautauspalvelumaksut vuosittain.
Evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille,
joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle.
Esityslistan liitteenä 7 on ehdotus hautauspalvelumaksuiksi. Maksuihin esitetään kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa.
Hinnastoon sisältyvät seuraavat muutokset:
1. Vainajien säilytystiloista perittävää kylmiömaksua esitetään korotettavaksi
yhdellä eurolla.
2. Muistomerkin oikaisun määritteitä muuttamalla pyritään selventämään
muistomerkin oikaisun hinnoittelua. Kiven koko esitetään neliösentteinä
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ja hinta urakkaluontoisesti kiven koon ja työn vaativuuden mukaan hintaa nostavana.
Kokoluokat olisivat alle 4800 cm², 4800 cm² - 7200 cm² ja yli 7200 cm²
muistomerkin taulukoon mukaisesti. Pienimmän kokoluokan muistomerkin oikaisuhinnaksi esitetään 50 euroa, keskisegmentin muistomerkin oikaisuhinnaksi esitetään 75 euroa ja yli 7200 cm² muistomerkin oikaisun
hintaa esitetään tapauskohtaiseksi.
3. Tuntiveloitusta miestöistä esitetään korotettavaksi yhdellä eurolla. Pienintä laskutustyöhintaa esitetään korotettavaksi kolmella eurolla 35 euroon,
joka olisi myös työn tuntiveloitushinta.
Konetyön tuntihintaa esitetään korotettavaksi 50 euroon, silloin se olisi
sama kuin keskimääräinen seurakuntayhtymälle urakoivien yrittäjien konetuntihinta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautauspalvelumaksuja
16.10.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle niiden hyväksymistä liitteen 7 mukaisina.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- hautauspalvelumaksut vuodelle 2019 hyväksytään liitteen 7 mukaisina.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Liite 7: Hautauspalvelumaksut 2019

197
TILAVUOKRIEN JA LIINOITUSHINNASTON VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Esityslistan liitteenä 8 on ehdotus vuonna 2019 perittäviksi tilavuokriksi ja
liinoitushinnastoksi ohjeineen. Hinnat on ilmoitettu sekä verollisina että verottomina.
Tilavuokria esitetään korotettavaksi vuoden 2018 tasosta 2 %:lla kiinteistöjen ylläpitokulujen nousua vastaavasti. Ylläpitokuluja ovat lisänneet lämpöja sähköenergian hinnannousu sekä kiinteistövero.
:

Tilavuokra peritään tilaisuuksista, joiden järjestämisestä vastaa muu kuin
seurakunta. Vuokra peritään yksityistilaisuuksista ja liiketoimintaa harjoittavilta yrityksiltä. Myös leirikeskusten vuokria esitetään korotettavaksi 2 %:lla.
Liinoitushintoja ei ole tarve korottaa.
Seurakunnallisten tilojen käytöstä kastetilaisuuksiin peritään vuokra vain
keittiön käytöstä. Syntymäpäivistä ym. perhejuhlista ja Kuopion seurakuntien jäsenten muistotilaisuuksista peritään vuokra kaikista tiloista.
Maksuvapautuksen myöntämisestä tilavuokrista päättää ao. kirkkoherra tai
hallintojohtaja. Ohje maksuvapautuksen myöntämisestä on liitteenä tilavuokraohjeessa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 16.10.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tilavuokrien ja liinoitushinnaston
vahvistamista liitteen 8 mukaisesti.
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Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntatiloista perittävät vuokrat, liinoitushinnasto sekä vuokrausohje vuodelle 2019 vahvistetaan liitteen 8 mukaisina.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Liite 8: Seurakuntatiloista perittävät vuokrat, liinoitushinnasto ja vuokrausohje vuodelle 2019.

198
VUODEN 2019 TALOUSARVION ERILLISMÄÄRÄRAHAT
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 11.6.2018 vuoden 2019 talousarviokehyksen ja laadintaohjeen. Laadintaohjeen mukaan eri toimintayksiköiden
edellytettiin pysyvän niille annetun talousarviokehyksen puitteissa. Kehyksen ylittäminen edellyttää aina erillisperusteluja.
Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen sisältyy eräitä erillismäärärahaesityksiä. Yhteenveto näistä on esityslistan liitteenä 9. Erillismäärärahaesitysten loppusumma vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa on yhteensä 72.000 euroa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, sisällytetäänkö erillismäärärahaesitykset talousarvioehdotukseen.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
-

Kirkkoneuvosto:

Kallaveden seurakunnan, Alavan seurakunnan, hallintoviraston ja
Männistön seurakunnan erillismäärärahahakemukset, joiden yhteissumma vuoden 2019 osalta on 72.000 euroa, sisällytetään vuoden 2019
talousarvioesitykseen.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Liite 9: Yhteenveto erillismäärärahoista vuoden 2019 talousarvioon

199
VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2 ja 3 §:ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea
vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että
edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden
vuoden, ajanjakson aikana.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
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Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten
toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen
talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.
Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten,
että palkkamenojen on arvioitu vuonna 2019 kasvavan 1,85 prosentilla
vuoden 2018 maaliskuun tasosta. Toimintayksiköiden on edellytetty karsivan toimintamäärärahojaan tai kasvattavan toimintatuottojaan niin, että
toimintakate pienenee 1 %. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.
Ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020 – 2021 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä
eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 10.
Vuoden 2019 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 22.798.946
euroa, mikä on 671.505 euroa eli 2,9 prosenttia pienempi kuin vastaava
luku vuoden 2018 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän
vuonna 2019 yhteensä 4.245.697 euroa, mikä on 711.554 euroa eli 14,4
prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Toimintatulojen
ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on -18.553.249 euroa, mikä
on 290.050 euroa eli 0,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu 13.306.656 euroa. Tämä on 233.061 euroa eli 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Henkilöstömenojen pieneneminen johtuu lähinnä sivukulujen pienemisestä ja
muutaman yksittäisen virka-/työsuhteen täyttämättä jättämisestä.
Kirkollisverotuloja on vuonna 2019 arvioitu kertyvän yhteensä 19.665.400
euroa ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisövero-osuuden, 2.357.220 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna 2018 3,6 prosentilla vuoden 2017 tasosta ja vuonna
2019 kasvavan 1,5 prosenttia vuoden 2018 arvioidusta kertymästä.
Vuonna 2017 verotulot kertyivät virheellisesti liian suurina, minkä vuoksi
marraskuun 2018 maksuunpanotilitys vähentää vuoden 2018 kertymää
olennaisesti. Vuosikate on 1.849.101 euroa. Poistojen ja satunnaisten
erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 155.777 euron alijäämää.
Vuoden 2019 talousarvion investointiosan loppusumma on 3.984.000 euroa. Koko suunnittelukauden 2019 – 2021 investointimenojen loppusumma on 14,3 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2019 – 2026 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 35,2 miljoonaa euroa.
Suunnitellut investoinnit ovat niin suuret, ettei seurakuntayhtymällä ole
varaa toteuttaa niitä kokonaisuudessaan. Yhtymä onkin käynnistämässä
uuden kiinteistöstrategian laatimista. Tavoitteena on kiinteistöomaisuuden vähentäminen sekä toteutettavien investointien laajuuden uudelleentarkastelu.
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Hallintojohtaja esittelee talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1.että vuoden 2019 talousarvio hyväksytään liitteen 10 mukaisena,
2.että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon ja yhteisten työalojen osalta kustannuspaikkatason toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta seurakuntatason toimintakate ja
hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatason toimintakate ja
investointiosan osalta hanketaso,
3.että toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021 hyväksytään
noudatettavaksi ohjeellisena
4.että talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta pyydetään
seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot
20.11.2018 mennessä.
Pekka Niiranen esitti, että avustukset lähetysjärjestöille jaetaan vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa. Hän esitti, että seuraavaan kokoukseen kutsutaan kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen kertomaan avustettavien lähetysjärjestöjen työstä.
Hannu Tervonen kannatti Pekka Niirasen esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi kädennostoäänestyksen, jossa pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Pekka Niirasen kannatettua muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: 9 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä. Yksi henkilö pidättäytyi
äänestämästä.
Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys oli tullut kirkkoneuvoston kannaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Liite 10: Vuoden 2019 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2020 – 2021

200
ERITYISNUORISOTYÖN VIRKAJÄRJESTELYT
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 12.12.2016 erityisnuorisotyönohjaaja
Pekka Asumaalle oikeuden keskeyttää hänelle myönnetyn virkavapauden
ja palata hoitamaan erityisnuorisotyön virkaa 1.1.2017 lukien. Samalla
päätettiin siirtää Pekka Asumaa kokeiluluontoisesti yhteisestä nuoriso- ja
oppilaitostyöstä Kallaveden seurakuntaan, missä hän erityisnuorisotyön
lisäksi olisi käytettävissä myös Kallaveden seurakunnan leiri- ja retkityöhön. Kirkkoneuvosto päätti sijoittaa erityisnuorisotyöntekijän Kallaveden
seurakuntaan 1.1.2017 - 31.12.2018 väliseksi ajaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 19.3.2018, että seurakuntien yhteiset työalat muodostavat yhden yhteisen hallinnollisen kokonaisuuden, yhteisen
seurakuntatyön yksikön, vuosiksi 2019-2022 ja että prosessin etenemistä
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tarkastellaan vuoden 2020 lopussa ja tarkastelun kriteereinä ovat seurakuntayhtymän talouden kehittymisen lisäksi säästövelvoitteiden toteutuminen ja yhteisten työalojen sisäisen yhteistoiminnan ja yhteisten työalojen ja paikallisseurakuntien välisen yhteistyön kehittäminen.
Tulevassa yhteisen seurakuntatyön yksikön järjestelyssä vuosille 20192022 on edelleen perusteltua, että erityisnuorisotyö ja sen virka ovat hallinnollisesti osa yhteistä nuoriso- ja oppilaitostyötä. Samalla on kuitenkin
perusteltua jatkaa erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaan kokeiluluontoista sijoittamista Kallaveden seurakuntaan tarkastelujaksolle vuosiksi
2019-2020. Tällöin Pekka Asumaa tekee erityisnuorisotyötä sekä retki- ja
leirityötä Kallaveden seurakunnassa, ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön työntekijät palvelevat muiden seurakuntien erityisnuorisotyön ryhmiä
Vanhalla Pappilalla ja sairaalakouluilla.
Kasvatustyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.9.2018.
Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa sijoitetaan 1.1.2019 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi
Kallaveden seurakuntaan.
Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
- erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa sijoitetaan 1.1.2019 31.12.2020 väliseksi ajaksi Kallaveden seurakuntaan.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

201
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HAUTA- JA PUISTOTOIMEN
TOIMISTON KOSTEUSVAURION KORJAAMISEEN
Ison hautausmaan huolto- ja toimistorakennus on rakennettu alun perin
1960 -luvulla. Alkuperäistä huolto- ja toimistorakennusta laajennettiin
1980- ja 1990 -luvun loppupuolella, kun rakennettiin uudet verstastilat ja
uusi toimistosiipi. Samalla tehtiin vanhoihin tiloihin uusia tilajärjestelyjä,
mm. ruokala siirrettiin entisen verstaan paikalle.
Eräät hauta- ja puistotoimen työntekijät ovat oireilleet ollessaan huoltorakennuksen sosiaalitiloissa. Tämän vuoksi kiinteistötoimelle tehtiin sisäilmaongelmailmoitus 16.8.2018.
17.8.2018 aloitetusta ja viikon kestäneestä eri tilojen välisten ilmanpaineerojen tarkkailusta ja lattian kosteustutkimuksista huolimatta selkeää syytä sisäilmaongelmiin ei sosiaalitiloista löydetty, joten tutkittavaa aluetta
laajennettiin hauta-asian toimisto-osastolle.
Pintamittauksilla havaittiin kosteuden nousua paikoitellen muovimaton alla ja se tarkennettiin 18.9 – 21.9.2018 välisenä aikana poraamalla eri syvyisiä reikiä lattiaan ja mittaamalla ko. reikien kosteuspitoisuudet.
Aulan kohdalla havaittiin huomattavasti kohonneita kosteusmääriä. Kosteus kasaantuu liiman alla olevaan tasoitteeseen, joka on tiheänä aineena kosteutta sitova. Kosteus aiheuttaa yhdessä muovimaton liiman
kanssa VOC-yhdisteitä, jotka ovat terveydelle vaarallisia.
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Korjaustoimenpiteenä on lattiapinnoitteiden poisto, jonka jälkeen paljastunut betoni jyrsitään tietyltä vahvuudelta. Tasoituksen jälkeen lattiat pinnoitetaan uudelleen. Suunnitellut korjaustoimenpiteet ja remontti kestävät
noin neljä - kuusi kuukautta.
Huolimatta hauta- ja puistotoimiston lattiaremontista, on toimiston oltava
koko ajan toiminnassa ilman pidempiä toimintakatkoksia, joten on tarve
väistötiloille. Vahvimpana väistötilavaihtoehtoina olivat hauta- ja puistotoimiston siirtäminen Suokatu 22:een ja parakkitoimistot Siunauskappelintie 3:n parkkipaikalla. Hautaustoimen työnjohdon ja toimistohenkilökunnan 8.10.2018 pitämässä palaverissa tultiin lopputulokseen, että parhaana vaihtoehtona on toimistojen vieminen parakkeihin korjausremontin
ajaksi.
Perusteluina toimistojen vienti parakkeihin olivat mm. seuraavat asiat:
- omaisten asiointi Siunauskappelintiellä on helpompaa kuin Suokadulla
- kaikki toimiston työntekijät sopivat samoihin tiloihin (Suokadulle voisi
lähteä todennäköisesti vain kolme henkilöä)
- kaikkia asiapapereita ei voi siirtää väistötiloihin ja tällä ratkaisulla ne
ovat lähempänä työpistettä
Hauta- ja puistotoimiston remontista on kustannuksia oletettavasti tulossa
seuraavasti:
- Rakennuslupa parakeille
2.000 €
- Parakkien siirtokustannukset
2.000 €
- Parakkien vuokra 6 kk
12.000 €
- Tutkimuskulut
5.000 €
- Korjaustyö ja materiaalit
37.500 €
Yhteensä
58.500 €
Työt saataneen valmiiksi huhtikuun 2019 loppuun mennessä, siihen asti
hauta- ja puistotoimisto toimii parakeissa.
Lisämäärärahantarve kuluvan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan
on yhteensä 58.500 euroa. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
16.10.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle
58.500 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2018 talousarvion investointiosaan hauta- ja puistotoimiston kosteusvaurion korjaukseen.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan myönnetään 58.500
euron lisämääräraha hauta- ja puistotoimen toimiston kosteusvaurion
korjauksiin.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

202
ASUINRAKENNUSTONTIN LEIVOSENTIE 5, KIINTEISTÖTUNNUS 297-14-14-3, MYYNTI
Mari ja Olavi Kääriäinen ovat 18.09.2018 tehneet 42.120,00 euron ostotarjouksen vuokraamastaan asuinrakennustontista 297-14-14-3, jonka Kuo-
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pion ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa. Tontti sijaitsee Kuopion kaupungin Peipposenrinteen kaupunginosassa korttelissa 14, tontin numero on 3
ja sen osoite on Leivosentie 5, 70340 KUOPIO.
Vuokrasopimuksen mukainen tontin pinta-ala on 1200 m2. Tontista on
1.1.1966 laadittu vuokrasopimus Martti Olavi Kääriäisen kanssa. Vuokrasopimus on päättynyt 1.1.2016. Vuokrasopimusta ei ole uusittu, mutta
vuokralainen on maksanut vuokrat. Kiinteistöön ei kohdistu kiinteistörekisteriotteen 25.9.2018 mukaan kiinteistörasitetta. 25.9.2018 päivätyn rasitustodistuksen mukaan kiinteistöön ei kohdistu kiinnityksiä. Rasitustodistuksessa ei ole mainintaa kiinteistöä rasittavasta vuokraoikeudesta, jossa
vuokramiehinä ovat Olavi ja Mari Kääriäinen. Vuokraoikeutta ei ole rekisteröity maanmittauslaitoksella. Vuokraoikeuden rekisteröintiä suositellaan
vuokraoikeuden haltijan tehtäväksi. Olavi Kääriäinen on toimittanut perukirjan, josta käy ilmi heidän omistusoikeutensa vuokraoikeuteen. Esityslistan liitteenä on ostotarjous, liite 11 ja arviokirja, liite 12.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 13.12.2011 vahvistanut ne periaatteet ja tonttien hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat
Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja.
Leivosentie 5:n tontin vuokrasopimus erääntyi 2016, joten tontti ei ollut
2011 tehdyssä arviossa mukana. Tontista on nyt laadittu arviokirja OPKiinteistökeskus Oy:n kanssa 30.09.2018. Arviointiasiantuntija Jaakko
Korpela on laatinut arviokirjan. Arviokirjan mukaan markkina-arvo lunastustapauksessa arviohetkellä on noin 42.000 euroa vaihteluvälillä +/- 7%.
Tontin hinta-arvio on samassa linjassa vuoden 2011 vahvistettujen hintojen kanssa.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli ostotarjousta kokouksessaan 16.10.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle
tontin myymistä 42.120 euron kauppahinnalla.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että tontti 297-14-14-3 myydään Mari ja Olavi Kääriäiselle 42.120 euron kauppahinnalla,
2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja
Riitta Hautaniemi valtuutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja
3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Liite 11: Tontin ostotarjous
Liite 12: Tontin arviokirja
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203
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN RUOKOSEN METSÄSTYSSEURA RY:N
KANSSA TILALLE ISO-PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS 297- 499-19-36
Ruokosen metsästysseura ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi
koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistaman tilan Iso-Pappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36, palstalle
Petäjälahti (pinta-ala 59,83 ha) 1.10.2018 – 30.9.2023 väliseksi ajaksi.
Tila sijaitsee Nilsiässä. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt 30.9.2018.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 €/ha/vuosi, pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä 0,25 €/ha/v ja
hirvieläimien metsästyksestä 0,25 €/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokra on (0,50 € x 59,83 ha x 5 v)
149,60 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 16.10.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Ruokosen
metsästysseura ry:n kanssa tilan Iso-Pappila, kiinteistötunnus 297-499-1936, palstalle Petäjälahti (pinta-ala 59,83 ha) Kuopion kaupungin Nilsiän kylältä, 1.10.2018 - 30.9.2023 väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 149,60 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään alueella riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Hannu Tervonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

204
KALLAVEDEN SEURAKUNNAN I SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kallaveden seurakunnan I seurakuntapastori Juha Määttä on valittu Kallaveden seurakunnan II kappalaisen virkaan. Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli on antanut hänelle virkamääräyksen II kappalaisen virkaan
1.11.2018 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt I seurakuntapastorin viran täyttämistä 10.10.2018. Seurakuntaneuvosto pyytää lupaa
saada täyttää avoimeksi tuleva I seurakuntapastorin virka.
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Hallintojohtajan käsityksen mukaan I seurakuntapastorin viran täyttäminen on perusteltua Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kallaveden seurakunnalle annetaan lupa täyttää Kallaveden seurakunnan I seurakuntapastorin virka.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

205
ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN
Seurakuntayhtymä perii maksuja useista toiminnoista. Maksuja peritään
mm. rippikoululeireistä, virkatodistuksista ja tilojen käytöstä sekä hautatoimesta. Osa näistä saatavista jää vuosittain saamatta. Periaatteessa
seurakunnalla on velvollisuus periä saatavansa. Taloussäännön 12 §:n
mukaan kirkkoneuvosto voi kuitenkin perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä.
Seurakuntayhtymässä on noudatettu periaatetta, jonka mukaan kiinteistöjen vuokrasaatavat on poikkeuksetta laitettu perintään. Myös hautatoimen
maksut voitaisiin laittaa perintään. Ne, jotka todella ovat maksukyvyttömiä, voivat saada vapautuksen hautausmaksuista, mikäli sitä velallisen
taloudellinen tilanne huomioon ottaen on pidetty perusteltuna. Tämä taas
on selvitetty yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyön kanssa.
Toiminnallisia maksuja, kuten päiväkerho- ja rippikoulumaksuja ei sen sijaan ole peritty. Niiden osalta perimättä jääneet maksut onkin poistettu.
Poistettaviksi esitettyjä maksuja ei ole useista karhuamisyrityksistä huolimatta saatu perityksi. Perimättä jääneet maksut on poistettu niiden erääntymistä seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Näitä ns.
toiminnallisia maksuja ei myöskään ole yritetty poistamisen jälkeen periä.
Maksujen poistaminen kirjanpidosta, ja niiden kirjaaminen luottotappioksi
ei tarkoita sitä, etteikö niitä edelleen voitaisi periä. Laskutus ja perintä on
siirretty KIPA:lle. Tästä syystä niitä ei ole tarkoituksenmukaista poistaa
saatavista. Mikäli ne poistetaan, ne eivät enää ole KIPA:n seurantajärjestelmässä mukana ja niiden seuraaminen edellyttäisi erillisen seurantajärjestelmän luomista hallintovirastoon, mikä ei ole mielekästä. Tällä hetkellä
perimättömiä hautausmaksuja on 11.045,54 euroa, tilavuokria 5.257,73
euroa ja huoneen- ja tontinvuokria 10.342,48 euroa.
Alla yhteenveto poistettavaksi esitetyistä maksuista vuosilta 2017 - 2018,
joita ei ole saatu perityksi. Yksityiskohtainen erittely eri saatavista on nähtävillä kokouksessa. Perimättä olivat 29.10.2018 seuraavat maksut:
Rippikoulumaksut
Leiri- ja retkimaksut
Virkatodistusmaksut

2.736,00 €
776,00 €
707,50 €

Yhteensä:

4.219,50 €

Käytännössä saatavien poistaminen tapahtuu kirjaamalla perimättä jääneet saatavat luottotappioiksi asianomaisille kustannuspaikoille. Rippi-
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koulu- ja virkatodistusmaksujen osalta luottotappioksi kirjaaminen merkitsee myös sitä, että niitä ei enää peritä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Kuopion seurakuntayhtymän vuosilta 2017 - 2018 perimättä jääneet saatavat, suuruudeltaan 4.219,50 € euroa, poistetaan,
2. että tilavuokrien ja hautausmaksujen ja huoneen- ja tontinvuokrien
osalta perintää jatketaan edelleen.

Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

206
ALOITE KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN HANKKIMISESTA
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Leena Kumpusalo jätti aloitteen, jossa
hän esittää, että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä ryhtyisi toimenpiteisiin
Kirkon ympäristödiplomin hankkimiseksi.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto on jo aikaisemmin tehnyt
aloitteen ympäristödiplomin hankkimiseksi. Tämä aloite ei toistaiseksi
johtanut toimenpiteisiin.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto antoi aloitteen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
valmisteltavaksi.
Liite 13: Aloite Kirkon ympäristödiplomin hankkimiseksi.

207
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

208
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:
1

Kokousaikataulu kevätkaudelle 2019.
Liite 14: Kokousaikataulu, kevätkausi 2019

2

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous, joka oli tarkoitus pitää 12.11.2018,
on peruttu.

209
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 15: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
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210
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.10.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 29.10.2018

Minna Kivelä

Leena Kumpusalo

