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Aika

Maanantai 2.9.2019 klo 16.30 – 16.51

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-porras, 2. krs, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
läsnä

Risto Helle
Sakari Kainulainen
Maija-Leena Kasurinen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Vesa Kärkkäinen
Marita Mankinen
Pekka Niiranen
Anu-Kaisa Ruponen
Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Taisto Toppinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
jäsen
Wetzellin varajäsen
jäsen
jäsen
Niirasen varajäsen
jäsen
jäsen
Kervisen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Kainulaisen varajäsen
jäsen
jäsen

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

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Reijo Leino
Jaana Marjanen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

Merja Vihanto

vs. henkilöstöpäällikkö

läsnä

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin
virsi 409.

Erika Suominen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä

155
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 28.8.2019.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

156
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Eero Wetzell ja Risto Helle. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Helle ja Eero Koivisto.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 4.9 – 17.9.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

157
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

158
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 6.6.2019, kirkkojärjestyksen 10
luvun 10 §:n 1 momentin nojalla, määrännyt Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi 1.7.2019 31.12.2020 väliseksi ajaksi kirkkoherra Aulikki Mäkisen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että tuomiokapitulin päätös merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi
myös yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

159
KIRKKOMUUSIKON OSA-AIKAISEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA
Tuomiokirkkoseurakunnassa on kirkkomuusikon osa-aikainen (50%) työsuhde. Kun Anna Pöyhönen irtisanoutui siitä 1.1.2019 alkaen, valitsi
seurakuntaneuvosto avoimen työsuhteen hoitajaksi 13.9.2019 saakka
kirkkomusiikin opiskelija Joona Kärnän, joka oli hoitanut Anna Pöyhösen
työlomaa syksyn 2018. 13.9.2019 mennessä kanttorit pohtivat osaaikaisen kirkkomuusikon toimenkuvaa tulevaisuutta ajatellen.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan, kun
palvelussuhde tulee avoimeksi, luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen
kirkkoneuvosto.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 27.8.2019. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää kirkkomuusikon osa-aikainen (50 %) työsuhde.
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Hallintojohtajan käsityksen mukaan kirkkomuusikon osa-aikaisen (50 %)
työsuhteen täyttäminen on perusteltua tuomioseurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että tuomiokirkkoseurakunnalle annetaan lupa täyttää kirkkomuusikon
osa-aikainen (50 %) työsuhde.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

160
RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on edellisen kerran nimennyt rakennustoimikunnan kokouksessaan 30.3.2015.
Rakennustoimikunnan tehtävänä on rakennushankkeiden toteuttamisen
seuranta ja valvonta.
Rakennustoimikuntaan voitaisiin nimetä puheenjohtajaksi arkkitehti Eero
Koivisto ja muiksi jäseniksi järjestelmäsuunnittelija Antti Airas, rakennusmestari Markku Huttunen, arkkitehti Riitta Korhonen ja rakennusmestari
Aira Pesonen. Kiinteistöpäällikkö Petri Rautio voitaisiin määrätä toimikunnan sihteeriksi. Lisäksi rakennustoimikunnan jäsenenä olisi aina sen
toimintayksikön edustaja, jonka tilojen rakentamisesta tai peruskorjaamisesta on kysymys. Rakennustoimikunnalla on oikeus kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja hallintojohtajalla tulisi olla rakennustoimikunnan kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto asettaa rakennustoimikunnan toimikaudekseen,
2. että rakennustoimikunnan tehtävänä on rakennushankkeiden toteuttamisen seuranta ja valvonta,
3. että rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi nimetään arkkitehti Eero
Koivisto ja muiksi jäseniksi järjestelmäsuunnittelija Antti Airas, rakennusmestari Markku Huttunen, arkkitehti Riitta Korhonen ja rakennusmestari Aira Pesonen.
4. että rakennustoimikunnan sihteeriksi määrätään kiinteistöpäällikkö
Petri Rautio,
5. että rakennustoimikunnan jäsenenä on aina sen toimintayksikön
edustaja, jonka tilojen rakentamisesta tai peruskorjaamisesta on kysymys,
6. että rakennustoimikunnalla on oikeus kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa,
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7. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla
ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimikunnan kokouksissa ja
8. että rakennustoimikunnan pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnalle.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

161
ERITYISAMMATTIMIEHEN PALVELUSSUHTEEN TÄYTTÄMINEN HAUTAUSTOIMESSA
Hautaustoimessa on vakituinen erityisammattimiehen työsuhde. Erityisammattimies Mikko Räsänen on valittu hoitamaan hautaustoimen 2. työnjohtajan virkaa, jolloin erityisammattimiehen työsuhde on jäänyt avoimeksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen
kirkkoneuvosto.
Seurakuntayhtymän alue on laajentunut seurakuntaliitosten vuoksi ja hoidettavien hautausmaiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Hautaustoimen asianmukaisen hoidon turvaamiseksi erityisammattimiehen työsuhde on välttämätöntä täyttää.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
-

Päätös:

hautaustoimi oikeutetaan täyttämään erityisammattimiehen työsuhde.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

162
NILSIÄÄN SIJOITETUN JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN DIAKONIANVIRAN
LAKKAUTTAMINEN
Diakoniatyöntekijä Eeva Väätäisen erottua Nilsiään sijoitetusta JärviKuopion seurakunnan diakonianvirasta, on seurakuntaneuvosto päättänyt
järjestää viran tehtävät määräaikaisesti, tehtävänkuvien tarkastuksella,
toisella tavalla.
Säästövelvoitteiden ja –suunnitelman mukaan seurakuntaan on tarkoitus
jäädä neljä diakonian virkaa. Kuopion seurakuntayhtymässä virat perustaa ja lakkauttaa yhteinen kirkkovaltuusto.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 10.6.2019. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toinen Nilsiään sijoitettu
diakonianvirka lakkautetaan 1.12.2019 lukien.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että toinen Nilsiään sijoitettu diakonianvirka lakkautetaan 1.12.2019
lukien.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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163
EROANOMUS YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ: Jenni Niskanen
Alavan seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Jenni
Niskanen pyytää kirjeessään 1.7.2019, että hänelle myönnetään ero
yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, sillä hän on 1.7.2019 muuttanut
pois Alavan seurakunnan alueelta.
Koska Jenni Niskanen on muuttanut pois Alavan seurakunnan alueelta,
on hän menettänyt vaalikelpoisuutensa Alavan seurakunnan luottamustoimiin.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen
varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
Jenni Niskanen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Vastuunkantajat
–ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on Liisa
Tiilikainen .
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Jenni Niskaselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen kutsutaan Alavan seurakunnan samasta
valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen, Liisa Tiilikainen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

164
EROANOMUS YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ: Jarmo Oksanen
Kallaveden seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Jarmo Oksanen pyytää kirjeessään 27.8.2019, että hänelle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.
Jarmo Oksanen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kaikkien kirkko
–ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on Maija
Svärd.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
1. että Jarmo Oksaselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen kutsutaan Kallaveden seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen, Maija Svärd.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

165
OSALLISTUMINEN KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TOIMINNAN KUSTANNUKSIIN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDIASÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON VUOSIKSI 2020 – 2022
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 14.12.2004, että Kuopion seurakuntayhtymä osallistuu yhdessä kirkkohallituksen ja 23 muun seurakunnan kanssa Kirkon mediasäätiön perustamiseen. Samalla kirkkovaltuusto hyväksyi
säätiön säädekirjan ja säätiön säännöt. Kirkkovaltuusto päätti myös maksaa säätiön perustamismaksuna 2.000 euroa ja sitoutui osallistumaan
mediasäätiön toimintakuluihin vuosina 2005 – 2007. Seurakuntayhtymän
taloudellinen tuki mediasäätiölle on ollut em. ajanjaksolla 0,17 euroa/seurakunnan jäsen/vuosi eli n. 13.000 euroa/vuosi. Samalla yhteinen
kirkkovaltuusto nimesi Kuopion seurakuntayhtymän edustajat mediasäätiön valtuuskuntaan. Vastaavat päätökset on tehty tämän jälkeen kolmen
vuoden jaksoissa vuoden 2019 loppuun sillä poikkeuksella, että uuden
säätiölain seurauksena seurakuntayhtymän edustajat nimettiin viimeiselle
kolmivuotiskaudelle mediasäätiön valtuuskunnan sijaan mediasäätiön
hallintoneuvostoon. Seurakuntayhtymän edustaja hallintoneuvostossa on
ollut toimittaja, teologian tohtori Pekka Niiranen ja hänen varahenkilönään
viestintäpäällikkö Minna Siikaniva.
Kirkon mediasäätiö on kääntynyt perustajajäsentensä puoleen esityslistan liitteenä 1 olevalla kirjeellä. Säätiö toteaa, että Suomen ev.lut. kirkko
ja sen seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat säätiön myötä saaneet arvostetun roolin erilaisten ohjelmahankkeiden rahoittajana Suomessa. Erityisesti kuvallisen viestinnän nopeasti muuttuvassa kentässä seurakuntien ja seurakuntayhtymien yhteistyötä säätiön kautta on pidetty merkittävänä.
Mediasäätiön tunnettuus eri tv-kanavien, tuotantoyhtiöiden, ohjelmantekijöiden ja muiden rahoituskanavien keskuudessa on vakiintunut. Vuosina
2006 – 2018 säätiöltä on hakenut tukea lähes 700 eri tuotantoyhtiötä tai
ohjelmantekijää, mukana kaikki keskeisimmät suomalaiset alan toimijat.
Hakemuksia säätiölle on tullut 1 660 ja tukea on kaiken kaikkiaan myönnetty yhteensä 377:lle eri ohjelmahankkeelle 3,8 miljoonaa euroa. Hankkeista ainoastaan seitsemäntoista on peruuntunut, ja vain yhden hankkeen osalta säätiöltä on jäänyt saamatta palautuksena 7 500 euroa. Pääosa toteutuneista hankkeista on ollut erilaisia tv-dokumenttiohjelmia. Televisiossa on tähän mennessä esitetty lähes 140 säätiön tukemaa ohjelmaa ja ohjelmasarjaa. Katsojia näillä ohjelmilla on ollut parhaimmillaan yli
800 000. Teatterilevityksessä on ollut 29 elokuvaa ja dokumenttia. Lisäksi
säätiön tuella on valmistunut useita radio-ohjelmia sekä nuorille että lapsille suunnattuja verkkosivustoja, yksi uskonnollisia ohjelmia käsittelevä
väitöskirja sekä osallistuttu viisivuotiseen Tampereen yliopiston mediakasvatuksen lahjoitusprofessuuriprojektiin ja sen ohjausryhmään yhdessä
muiden alan toimijoiden kanssa.
Kuluneella kolmivuotiskaudella tuetuissa hankkeissa on käsitelty mm.
nuorten syrjäytymistä, pakolaisuutta, reformaatiota ja Lutheria, uusia jumalanpalvelusyhteisöjä ja kristillistä taidetta. Parhaimmillaan on valmisteilla myös ensimmäistä kertaa rippikoululeirille sijoittuva nuorten pitkä
teatterielokuva. Säätiön tukemia ohjelmia on palkittu festivaaleilla niin ko-
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timaassa kuin ulkomailla, useat elokuvat ovat saaneet Jussi-patsaita ja
kaksi säätiön tukemaan Klaus Härön ohjaamaa elokuvaa on ollut myös
Suomen Oskar-ehdokkaana, toinen myös Golden-Globe kilpailussa.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että merkittävä osa tuetuista hankkeista
ei olisi valmistunut ilman kirkon tukea. Lisäksi on ollut tärkeää, että ohjelmantekijät ovat säätiön toiminnan kautta uskaltaneet tarttua entistä laajemmin uskontoa ja elämänkatsomusta käsitteleviin teemoihin, mitä varten säätiö aikanaan perustettiin.
Säätiö pyytää, että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä jatkaisi yhtenä perustajajäsenenä Kirkon mediasäätiön tukemista myös seuraavalla kolmivuotiskaudella 2020 – 2022 ja valitsisi jäsenen ja sekä hänelle varahenkilön Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2020 – 2022.
Rekisterinjohtajan käsityksen mukaan seurakuntayhtymän on perusteltua
jatkaa Kirkon mediasäätiön perustajajäsenenä myös kaudella 2020 –
2022. Käytännössä tämä merkitsee varautumista säätiön toiminnan rahoitukseen entisin ehdoin ja edustajan ja varajäsenen nimeämistä säätiön hallintoneuvostoon. Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä oli
vuoden 2018 lopussa 88 421, mikä tarkoittaa sitä, että seurakuntayhtymän rahoitusosuus entisellä 0,17 euroa/jäsen –osuudella on n. 15.000
euroa/vuosi.
Seurakuntayhtymän edustajaksi hallintoneuvostoon voitaisiin edelleen
nimetä toimittaja, teologian tohtori Pekka Niiranen ja hänen varahenkilökseen viestintäpäällikkö Minna Siikaniva. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Kuopion seurakuntayhtymä osallistuu Kirkon mediasäätiön toiminnan tukemiseen taloudellisesti 0,17 euroa/jäsen/vuosi toimikaudella 2020
– 2022 ja
2. että seurakuntayhtymän edustajaksi mediasäätiön hallintoneuvostoon
nimetään toimittaja, teologian tohtori Pekka Niiranen ja hänen varahenkilökseen viestintäpäällikkö Minna Siikaniva.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: Kirkon mediasäätiön 14.5.2019 päivätty kirje
166
HUVILATONTIN MYYNTI: SÄYNEENSALO NO 4
Mari ja Kari Piippo ovat tehneet ostotarjouksen 2000 m2:n määräalasta
Saaristo-Pappilan tilalta, kiinteistötunnus 297–423-1-96, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Säyneensalo no 4. Kohde
sijaitsee Säyneensalon saaressa. Voimassa oleva 2000 m2:n vuokrasopimus päättyy 10.2.2031. Ostotarjous, joka on päivätty 15.5.2019 ja kartta,
ovat esityslistan liitteenä no 2.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet, joilla
seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai
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vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000
m2, minkä lisäksi lisämaata voidaan myydä, mikäli kaavan tai muun seikan
vuoksi se on mahdollista.
Kirkkovaltuusto on 7.2.2006 lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön
arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena, niin kiinteistölle arvioidaan uusi käyvän hinnan mukainen arvio
Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä/uudelleen vuokrauksessa
noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa-ajan rakennuspaikoissa on menetelty.
Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset.
Mari ja Kari Piippo ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan
ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Säyneensalo nro 4, 2000
m2, hintaan 20.500 € ja lisämaata n. 2000 m2, yhteensä noin 4000 m2.
Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion
seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven
seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja. Yhteinen kirkkovaltuusto on
vahvistanut tonttien myyntihinnat 12.12.2017.
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 21.8.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin
ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Mari ja Kari Piipolle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamasta Saaristo-Pappila -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 297-4231-96, 2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä
olevaa huvilatonttia Säyneensalo no 4 seuraavin ehdoin:
1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 20.500 euroa,
2. että lisämaata myydään n. 2000 m2 hintaan 4,00 €/m2,
3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista,
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: Ostotarjous ja kartta
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PASTORI HANNA VASILJEVIN ANOMUS OSITTAISEN HOITOVAPAAN PITÄMISESTÄ
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän Alavan seurakuntaan sijoitettu
rovastikuntapastori Hanna Vasiljev on lähettänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille virkavapaa-anomuksen osittaisen hoitovapaan
pitämiseksi ajalla 4.9 - 31.12.2019. Hoitovapaa olisi yksi arkipäivä
viikossa.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli anomusta kokouksessaan 27.8.2019. Seurakuntaneuvosto päätti puoltaa anomusta ja
lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että yhteinen kirkkoneuvosto puoltaa pastori Hanna Vasiljevin virkavapaa-anomusta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

168
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

169
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

170
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 3: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
171
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.51.

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 2.9.2019

Risto Helle

Eero Koivisto

