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Timo Korhonen
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hallintojohtaja
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Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä 375: 1, 4.

Matti Jantunen

poissa
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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 on postitettu hallintovirastosta 11.4.2018.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marja-Sisko Pihl ja Taina Tammekann.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Sisko Pihl ja Taina Tammekann.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 18.4 – 4.5.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

69
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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KERTOMUS AINI HYVÖSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA
JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2017
Kuopion seurakuntayhtymällä on Aini Hyvösen testamenttirahasto, joka
muodostuu Aini Hyvösen seurakuntayhtymälle testamentilla jättämästä
omaisuudesta. Testamentin määräyksen mukaan testamentilla saatu
omaisuus tai sen myynnistä saadut varat on käytettävä vanhustyön tukemiseen.
Testamenttirahaston hallinnosta vastaa ja sen varojen käytöstä päättää
yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä hoitokunta. Yhteisen kirkkovaltuuston
tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen on vuosittain
annettava kertomus toiminnastaan yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Esityslistan liitteenä 1 on kertomus Aini Hyvösen testamenttirahaston
toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2017. Toimintakertomus on käsitelty hoitokunnan kokouksessa 1.2.2018.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Aini Hyvösen testamenttirahaston toiminnasta ja
varojen käytöstä vuodelta 2017 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KANTTORI OUTI KESKISIPILÄN OSITTAISEN VIRKAVAPAAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Puijon seurakunnan kanttori Outi Keskisipilä on anonut Puijon seurakunnan seurakuntaneuvostolta osittaista (40 %) palkatonta virkavapaata
ajalle 1.9.2018 – 31.5.2019. Käytännössä hän olisi työssä keskimäärin
kolmena päivänä viikossa. Kanttorin virka on Puijon seurakunnan virka.
Puijon seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan
17.4.2018. Seurakuntaneuvosto esittänee yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Puijon seurakunnalle luvan
palkata sijainen Outi Keskisipilän virkavapaapäivien ajaksi.
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Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Kanttorin viran täyttäminen Outi Keskisipilän osittaisen virkavapauden
ajaksi on perusteltua Puijon seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Puijon seurakunnalle annetaan lupa täyttää Puijon seurakunnan
kanttorin virka Outi Keskisipilän virkavapaapäivien ajaksi 1.9.2018 –
31.5.2019 välisenä aikana, mikäli Puijon seurakuntaneuvosto sitä esittää.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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SEURAKUNTARAJAN TARKISTAMINEN ALAVAN SEURAKUNNAN
JA KALLAVEDEN SEURAKUNNAN VÄLILLÄ
Alavan seurakunnan ja Kallaveden seurakunnan alueraja Jynkänvuoren
alueella Saaristokaupungissa kulkee tällä hetkellä Keilankannassa. Nykyinen raja määriteltiin Saaristokaupungin suunnittelun alkuvaiheissa
vuonna 2007, jolloin alueella ei ollut voimassaolevaa asemakaavaa. Raja
kulkee tällä hetkellä aikaisempaa suunnittelurajaa pitkin. Asemakaavan
vahvistamisen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa seurakuntien välinen raja
kulkee rakenteilla olevan rivitaloyhtiön läpi siten, että kyseisen yhtiön
huoneistoista osa jää Kallaveden seurakunnan puolelle ja osa Alavan
seurakunnan puolelle. Rajamuutoksen yhteydessä seurakuntaraja on
tarkoituksenmukaista siirtää kulkemaan pysyvää kiinteistörajaa pitkin.
Kirkkolain 13 luvun 1 §:n mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi
voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. Kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §
mukaan seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa
ohessa. Lopullisen päätöksen seurakuntajaon muuttamisesta tekee kirkkohallitus.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on 31.1.2018 tehnyt aloitteen seurakuntarajan tarkistamiseksi Alavan ja Kallaveden seurakuntien
välillä.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa 21.2.2018 ja
päättänyt puoltaa Kallaveden seurakuntaneuvoston aloitetta seurakuntarajan tarkistamiseksi.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvoston 31.1.2018 tekemän esityksen pohjalta on seurakuntayhtymän kiinteistöassistentti Veli-Matti Partanen tehnyt uuden kartan, jonka rajalinjat noudattavat edellä mainittua
esitystä ja sen lisäksi ottavat huomioon kiinteistörajat.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on 14.3.2018 hyväksynyt
liitteessä 2 esitetyn linjauksen Kallaveden seurakunnan ja Alavan seurakunnan rajaksi yhteisen kirkkovaltuuston ja tuomiokapitulin käsittelyä
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varten.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa seurakuntarajan tarkistamista
Kallaveden seurakuntaneuvoston esittämällä tavalla.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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RIPPIKOULULEIRIEN JÄRJESTÄMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN ULKOPUOLELLA
VUOSINA 2019 – 2021
Seurakuntayhtymä on kiinteistöstrategiansa mukaisesti luopunut useista
kiinteistöistään. Myytyjen kiinteistöjen joukossa on ollut mm. Penkereen
leirikeskus ja Niemenpappilan leirikeskus Kaavilla. Myynnissä on Tiirinlahden leirikeskus Nilsiässä.
Rippikouluryhmiä on vuosittain hieman yli 40. Kaikki leirit eivät mahdu
omiin leirikeskuksiin. Vuosittain joudutaan ostamaan leirikeskusaikaa
kuudesta kymmeneen leiriä seurakuntayhtymän ulkopuolelta.
Seurakuntayhtymän omien tilojen ulkopuolella järjestettävien rippikoululeirien paikoista vuosina 2019 - 2021 järjestettiin tarjouskilpailu. Tällä kertaa kilpailutus päädyttiin tekemään kahdessa osassa: Lähialueella pidettävät leirit ja Lapissa järjestettävät leirit.
Lähialueella järjestettävistä leireistä tarjouspyyntö julkaistiin 1.3.2018 julkisia hankintoja koskevassa ilmoituskanavassa HILMA:ssa ja kirkon sähköisessä tarjouspalvelussa.
Lapissa järjestettävistä leireistä tarjouspyyntö lähetettiin Tievatuvalle
Saariselälle ja Vuontispirtille Raattamaan. Näistä vain Tievatupa teki tarjouksen.
Tarjousta pyydettiin vuosina 2019 - 2021 järjestettävistä rippikoululeiristä.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että osatarjoukset huomioidaan ja että seurakuntayhtymä pidättää oikeuden valita saaduista tarjouksista tilaajalle
sopivimmat osatarjoukset. Kaikki tarjousmenettelyyn liittyvät asiakirjat
ovat nähtävänä kokouksessa.
Tarjouksen valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous, jolloin tarjousta arvioidaan sekä hinnan että laadun osalta erikseen. Hinnan painoarvoksi ilmoitettiin 40 % ja laadullisten tekijöiden painoarvoksi 60 %. Laadullisiksi valintaperusteiksi ilmoitettiin leirin käytössä
olevat tilat, niiden kunto ja soveltuvuus (25 %), palvelut (20 %) sekä sijainti ja etäisyys Kuopiosta (15 %). Hinta pyydettiin ilmoittamaan arvonlisäveroineen sekä kokonaishintana seitsemän vuorokauden leiriltä 35
hengen kokoiselle ryhmälle sisältäen majoituksen, ruokailun, tilat sekä
harrastetoiminnat että henkilöä kohden vuorokaudessa.
Tarjoukset pyydettiin 19.3.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat neljä palveluntarjoajaa: Kunnonpaikka Siilinjärvellä, Törmälän Loma- ja kurssikeskus Rautalammilla, Metsäkartano
Rautavaaralla ja Aholansaari Nilsiässä.
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Tarjousten vertailulomake on liitteenä 3. Tilojen soveltuvuuden vertailussa kiinnitettiin huomiota opetustiloihin, majoitustiloihin, hartaustiloihin ja
yleiseen soveltuvuuteen. Majoitustilojen soveltuvuudessa rippikoululeirin
käyttöön merkitystä on huonekoolla, valvonnalla ja yksityisyydellä. Yksityisyydellä tarkoitetaan, että ei ole muita ryhmiä samanaikaisesti. Valvonnallisesti helpoimmat ovat tilat, jossa majoitustilat sijaitsevat yhdessä rakennuksessa samalla käytävällä. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin
mahdollisuuteen järjestää kaksoisleiri. Kaksoisleirimahdollisuus on Aholansaaressa, Kunnonpaikassa ja Metsäkartanolla.
Rippikoululeirialueella on tupakointi lain mukaan kielletty eikä alkoholianniskelua sallita. Anniskelua on Kunnonpaikassa ja Metsäkartanolla.
Palvelujen vertailussa kiinnitettiin huomiota henkilökunnan tavoitettavuuteen ja aktiviteettitarjontaan.
Sijainnissa selvitettiin uintimahdollisuutta ja etäisyyttä Kuopiosta.
Lähialueella järjestettävät rippikoululeirit on tarkoituksenmukaista jakaa
kahden palveluntarjoajan kesken, koska alkukesä on suosituinta rippikoululeirin pitoaikaa. Tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat paikat ovat Aholansaari ja Törmälä. Aholansaareen on mahdollista sijoittaa kaksi kaksoisleiriä ja Törmälään kolme leiriä.
Tievatuvan tarjous on esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että vuosina 2019 - 2021 seurakuntayhtymän ulkopuolella järjestettävät rippikoululeirit järjestetään Leiri- ja lomakeskus Aholansaaressa
Nilsiässä,
2. että Lapissa järjestettävät rippikoululeirit pidetään Tievatuvalla
Saariselällä ja
3. että em. tahojen kanssa tehdään sopimukset rippikoululeirien järjestämisestä vuosina 2019 – 2021.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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KUOPION NUORTEN NAISTEN KRISTILLISEN YHDISTYKSEN KANSSA TEHDYN
SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Kuopion Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys on perustettu vuonna 1897.
NNKY hankki 1900-luvun alussa Kuopion keskustasta tontin, jolle rakennettiin 1930-luvulla Hospits-hotelli sekä useita lisärakennuksia. NNKY
omisti tontin ja sillä olevat rakennukset, mutta hotellitoimintaa varten kiinteistö oli vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille.
1980-luvun alkupuolella tultiin tilanteeseen, jossa Hosptsin tilat eivät enää
täyttäneet hotellitoiminnalle asetettavia vaatimuksia. NNKY:llä ei ollut
tuossa vaiheessa mahdollista rahoittaa suurta peruskorjausta. Tämä johti
siihen, että hotelliyrittäjät eivät katsoneet voivansa jatkaa toimintaa Hospitsin tiloissa.
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NNKY kääntyi tämän jälkeen Kuopion kaupungin puoleen ja tarjosi tiloja
kaupungille käytettäväksi vanhusten huoltoon. Kaupungin taholta asiasta
ei kuitenkaan innostuttu eikä tarjous johtanut jatkotoimiin. Vuoden 1985
alkupuolella NNKY otti yhteyttä Kuopion seurakuntayhtymään hankkeen
eteenpäin viemiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 1.4.1985.
Kirkkoneuvosto oli nimennyt toimikunnan neuvottelemaan asiasta
NNKY:n edustajien kanssa. Toimikuntaan oli nimetty silloinen yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Reijo Mattila, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja hovioikeudenneuvos Juuso Häikiö ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen sosiaalijohtaja Aulis Pirinen. NNKY:n edustajina toimikunnassa olivat yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Elin von
Wright, varapuheenjohtaja Irja Räisänen, johtokunnan jäsen Anni Menna
ja taloudenhoitaja Kaija Eld.
Toimikunta valmisteli asiaa ja totesi, että vanhojen rakennusten korjaaminen tulisi kalliiksi. Toimikunnan käsityksen mukaan järkevin ratkaisu
olisi purkaa tontilla olevat huonokuntoiset rakennukset ja rakentaa niiden
tilalle uusi, ajanmukainen rakennus, johon tulisi vanhainkoti, toimitilat yhdistykselle sekä alakertaan liikehuoneistoja.
Hankkeen toteuttamiseksi NNKY päätti 4.9.1985 lahjoittaa Hospitsin tontin ja sillä olevat rakennukset seurakuntayhtymälle. Lahjoituksen ehtona
oli, että seurakuntayhtymä rakentaa toimitilat Kuopion NNKY:lle rakennettavaan taloon. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.10.1985 vastaanottaa
lahjoituksen ja sitoutui täyttämään sen ehdot.
Kuopion kaupunki ei hyväksynyt em. hankkeen toteuttamisen edellyttämää asemakaavamuutosta. Kaupunki esittikin hankkeen toteuttamista
muualle tarkoitukseen paremmin soveltuvalle tontille. Kaupunki esitti joitakin vaihtoehtoisia tontteja, mutta NNKY ei hyväksynyt niitä. Valmistelussa oli muitakin vaihtoehtoja mm. ns. Harmaalinnan tontti, mutta sekään
vaihtoehto ei toteutunut.
Pitkällisen valmistelun jälkeen NNKY päätti luopua koko palvelutalohankkeesta. Samalla NNKY oli valmis poistamaan lahjakirjan ehdoista velvollisuuden rakentaa lahjoitetulle tontille vanhusten palvelutalo. Seurakuntayhtymälle jäi lahjakirjaan velvollisuus tontin myynnistä saamillaan varoilla osoittaa NNKY:n käyttöön yhdistyksen hyväksymät kokoontumistilat.
Seurakuntayhtymä päätti vuonna 1989 myydä Hospitsin tontin ja sillä
olevat rakennukset tarjouskilpailun perusteella Kansalliskauppa Oy:lle 10
miljoonan markan kauppahinnalla. NNKY:n ja seurakuntayhtymän kesken
allekirjoitettiin 15.11.1989 sopimus, jossa seurakuntayhtymä sitoutui
hankkimaan NNKY:n käyttöön toimitilat kalusteineen NNKY:n hyväksymästä paikasta Kuopion keskustasta. Edelleen sovittiin, että seurakuntayhtymä vastaa tilojen käyttökustannuksista kokonaan ja rahoittaa toimitilojen hankinnan ja kalustamisen. Sopimus on esityslistan liitteenä 5.
Seurakuntayhtymä hankki omistukseensa yhteensä 300 m2 tilat Talo Oy
Suokatu 31:stä ja osoitti ne NNKY:N käyttöön. NNKY toimi tiloissa aina
kiinteistön purkamiseen vuoteen 2015 asti. Tämän jälkeen NNKY:lle etsittiin uusia tiloja. Lopulta tilat löytyivät Vuorikatu 22:sta, jossa NNKY on
toiminut toukokuusta 2017 lähtien.
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Uusia tiloja NNKY:lle etsittäessä syntyi ajatus, että seurakuntayhtymä
neuvottelisi NNKY:n kanssa tehdyn sopimuksen purkamisesta. Tätä varten selvitettiin, paljonko seurakuntayhtymä on käyttänyt vuonna 1989
saamastaan 1,7 miljoonasta eurosta NNKY:n tilojen ylläpitämiseen. Laaditun selvityksen mukaan NNKY:n käytössä olevien tilojen vuokriin oli
käytetty vuoden 2017 lopussa n. 950.000 euroa. Myytäessä Talo Oy
Suokatu 31 osakkeet seurakuntayhtymä sai n. 200.000 euroa eli saadusta pääomasta oli käytetty 750.000 euroa ja käyttämättä on edelleen n.
950.000 euroa. Laskelmassa ei ole huomioitu inflaatiota eikä korkoa.
Laskelma on nähtävillä kokouksessa.
Hallintojohtaja on neuvotellut NNKY:n edustajien kanssa sopimuksen
purkamisesta ja tarjonnut korvauksena 1 miljoonaa euroa. NNKY on tehnyt vastatarjouksen ja esittänyt korvaussummaksi 1,3 miljoonaa euroa.
NNKY:n tarjous on esityslistan liitteenä 6.
Seurakuntayhtymä on vuokrannut NNKY:n käytössä nykyisin olevat tilat
10 vuoden vuokrasopimuksella. Sopimusaikaa on jäljellä 9 vuotta. Hallintojohtajan käsityksen mukaan NNKY:n tarjous on hyväksyttävissä, mikäli
NNKY suostuu siihen, että nyt seurakuntayhtymän nimissä oleva vuokrasopimus siirretään NNKY:n nimiin. Mikäli NNKY:n ja seurakuntayhtymän
kesken solmittu sopimus puretaan, on siitä perusteltua tehdä erillinen sopimus, jossa todetaan nykyisen sopimuksen päättyminen, korvauksen
maksaminen ja molempien osapuolten vapautuminen velvoitteistaan ja
vastuistaan toista kohtaan. Ehdotus sopimukseksi on esityslistan liitteenä 7.
NNKY:n kanssa vuonna 1989 tehdyn sopimuksen purkaminen selkiinnyttäisi tilannetta molempien osapuolten osalta. Mikäli sopimus puretaan
edellä kuvatulla tavalla, edellyttää se lisämäärärahan saamista vuoden
2018 talousarvioon sopimuksen purkamisesta aiheutuvan korvauksen
maksamiseen. Määrärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Kuopion NNKY:n kanssa tehdään liitteen 7 mukainen sopimus,
jolla puretaan Kuopion NNKY:n kanssa 15.11.1989 allekirjoitettu sopimus ja
2. että sopimuksen purkamisesta aiheutuvan korvauksen maksamiseen
myönnetään 1.300.000 euron lisämääräraha vuoden 2018 talousarvioon
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3. momentin mukaan yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Yhteinen kirkkovaltuusto nosti tuloveroprosenttia Kuopiossa vuoden 2011
alusta lukien 1,4 %:sta 1,5 %:iin. Syynä veroprosentin nostoon olivat

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

5/2018
5/2018

8

vuoden 2011 alusta toteutetut seurakuntaliitokset. Ilman tuloveroprosentin nostoa talousarvio 2011 olisi ollut selkeästi alijäämäinen. Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi seurakuntayhtymää vuoden 2013 alusta ja Maaningan seurakunnan liittyminen Kallaveden seurakuntaan ja osaksi seurakuntayhtymää vuoden 2015 alusta
kiristi myös osaltaan seurakuntayhtymän taloutta.
Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on vuodesta 2005 lähtien parantunut oleellisesti johtuen poikkeuksellisen pitkästä talouden kasvujaksosta jakson alkuvuosina ja määrätietoisesta talouden tasapainottamisesta hyväksytyn strategian mukaisesti. Talouden tasapainottamista on toteutettu vähentämällä henkilöstön määrää luonnollisen poistuman kautta
ja luopumalla vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä. Lisäksi suurehkoja
peruskorjausinvestointeja on lykätty. Positiivisesta kehityksestä johtuen
seurakuntayhtymän tase on vahvistunut ja maksuvalmius on muutaman
viime vuoden aikana oleellisesti parantunut. Tämä on mahdollistanut
myös suurehkojen peruskorjausten toteuttamisen.
Vuonna 2016 kirkollisverotulot kääntyivät laskuun. Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2016 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Sama kehitys jatkui vuonna 2017, kun kirkollisverotulot alenivat 0,3 % verrattuna
vuoteen 2016. Kirkollisverotulojen kertymän on arvioitu pienenevän jonkin
verran vuonna 2018 ja kääntyvän loivaan kasvuun 2019.
Viime vuosien suotuisasta taloudellisesta kehityksestä huolimatta seurakuntien taloudessa on edelleen rakenteellista epätasapainoa ja epävarmuutta talouden kehittymisestä. Keskeisimmän huolen seurakuntayhtymän taloudessa muodostaa kirkosta eroaminen. Toimintakulut on viime
vuosina kyetty kattamaan verotuloilla. Vuonna 2016 ei vuosikatteella
kyetty täysin kattamaan poistoja. Vuonna 2017 vuosikate ylitti poistojen
määrän. Talouden tasapainottamista on välttämätöntä jatkaa myös tulevaisuudessa hyväksytyn strategian mukaisesti. Tiedossa olevien suurten
peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellyttää edelleen käyttötalousmenojen tuntuvaa karsintaa tulevina vuosina. Vuoden 2019 talousarvion investointiosaa saatetaan joutua karsimaan ja suunniteltuja investointeja siirtämään eteenpäin.
Tuloveroprosentti on tarkoituksenmukaista säilyttää 1,5 %:ssa myös
vuonna 2019.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,5 %.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

76
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvostolle annettiin tietoa hallintojohtajan viranhakutilanteesta.

77
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kevään 2018 kokousaikataulu. Päivitetty 16.4.2018. Liite 8.
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78
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 9.

79
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.15

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 16.4.2018

Marja-Sisko Pihl

Taina Tammekann
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