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Aika

Ti 16.6.2020 klo 18.00 – 19.05

Paikka

Alavan kirkko, Keihäskatu 5 B, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

puheenjohtaja Erika Suominen
35 valtuutettua

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi
kokouksen. Kirkkoherra Hannu Koskelainen piti alkuhartauden.
Veisattiin virrestä 574: 1-2.

1

1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta.
Ilmoitus yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu 3.6.2020
aluekeskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa
3.6.2020.
Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 36 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista oli ilmoittanut olevansa tilapäisesti estyneitä saapumasta kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto
hyväksyi esteet.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Soili Hanttu ja Pauliina Huhtala.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Soili Hanttu ja Pauliina Huhtala.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään
nähtävänä 18.6 – 15.7.2020 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00.

3
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto
ja hallintojohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjat ovat esityslistan liitteenä 1.
Vuoden 2019 toimintatuotot olivat 4.983.418 euroa, mikä on 2,0 % ja
101.315 euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Eniten vähenivät korvaukset, 357.743 euroa. Pääosin vähennys johtuu siitä, että Itä-Suomen
IT-keskus muutti lisenssien laskutuskäytäntöjään niin, että lisenssimaksut laskutetaan suoraan jäsenseurakunnilta. Muita toimintatuottoja kasvattaa Särkiniemen seurakuntatalon myynnistä saatu 552.859,78 euron
myyntivoitto.
Toimintakulut olivat vuonna 2019 22.270.459 euroa, kun ne vuonna
2018 olivat 23.887.151 euroa. Toimintakulut pienenivät vuodesta 2018
1.616.692 euroa. Vuonna 2018 toimintakuluja kasvatti 1.300.000 euron
suuruinen sopimuksen päättämiskorvaus, joka maksettiin NNKY:lle. Ilman tätä poikkeuserää toimintakulujen lasku oli 316,692 euroa. Henkilöstökulut olivat 13.016.854,75 euroa. Luvussa on laskua 6.682 euroa,
eli henkilöstökulut pysyivät käytännössä ennallaan. Vuokrakulut laskivat
365.205,19 euroa, 806.341,987 euroon, koska luvusta jäivät pois ItäSuomen IT-keskuksen lisenssimaksut, jotka laskutettiin suoraan seurakunnilta.
Verotulot ja valtionrahoitusosuus kasvoivat edellisestä tilikaudesta yhteensä 570.996,08 euroa. Verotulot kasvoivat 614.060,48 euroa eli 3,16
% ja valtionrahoitus laski 43.064,40 euroa. Vuodesta 2017 vuoteen
2018 verotulot laskivat 661.723 euroa eli 3,3 %. Muut rahoitustuotot olivat 468.911,31 euroa ja 236% edellistä tilikautta suuremmat. Syynä tähän olivat sijoitusarvopapereiden myynnistä saadut myyntivoitot.
Vuosikate vuonna 2019 oli 3.878.192 euroa, kun se vuotta aiemmin oli
1.095.650 euroa. Päättyneen tilikauden tulos oli 1.742.862 euroa ylijäämäinen, kun edellisen tilikauden tulos oli 914.413 euroa alijäämäinen.
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Verotulojen suuri vaihtelu on haaste yhtymän talouden suunnittelulle.
Vuoden 2020 koronaepidemian seurauksena Suomen BKT tulee pienemään ja sen seurauksena myös kirkollisverotulot tulevat laskemaan.
Vallitseva poikkeuksellinen tilanne tulee todennäköisesti vauhdittamaan
toimintatapojen muutosta mm. sähköisten palvelujen ja uusien innovatiivisten toimintatapojen käytön yleistyessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen kokouksessaan 30.3.2020 ja jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
1. että vuoden 2019 tilinpäätös vahvistetaan,
2. että toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi hyväksytään ja
3. että yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti:
1. vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen,
2. hyväksyä toimintakertomukseen sisältyvän esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi ja
3. myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2019.

Liite 1: Vuoden 2019 tilinpäätös
5
HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
Hautausmaat hoidetaan verovaroin, mutta yksittäisten hautojen hoitoon
ei saa käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluu omaisille, ja haudat
voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito
tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa, ja hautainhoitorahasto on
seurakuntayhtymässä oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019 ovat tilinpäätösasiakirjan sivuilla 125-126. Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuodelta 2019 olivat 583.842,29 euroa (561.946,21 euroa vuonna 2018) ja
toimintakulut 599.412,42 euroa (590.747,22 euroa). Rahoitustoiminnan
nettotuotto oli 231.718,52 euroa (82.628,25 euroa). Ero johtuu arvopapereiden myyntivoitosta. Tuloslaskelma on 216.148,39 euroa ylijäämäinen (53.827,24 euroa ylijäämäinen).
Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen
haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston
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pääomaan voidaan selvittää rahaston yli- tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on vuoden 2019 lopussa 816.273,37 euroa ylikatteinen
(1.008.666,49 euroa). Laskelmassa ei ole huomioitu ainaishoitosopimuksia.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
kokouksessaan 30.3.2020.
Tilintarkastajat suorittavat hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
- että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2019 hyväksytään.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta
2019.

6
HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2019
Henkilöstökertomukseen kootaan vuosittain henkilöstömääriä ja
–rakennetta sekä henkilöstön tilaa koskevia tietoja. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saavat sen avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja
henkilöstön kehittämistyön pohjaksi. Tunnuslukujen perusteet on määritelty kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti ja ne ovat valtakunnallisesti
vertailukelpoisia.
Vuodesta 2019 alkaen on Kirkkohallitus lähettänyt seurakuntiin kuukausittain tunnusluvut mukaan lukien henkilöstöä koskevat tiedot. On tarkoituksenmukaista hyödyntää jatkossa Kirkkohallituksen tilastotietoja
myös henkilöstökertomukseen.
Henkilöstökertomus vuodelta 2019 on esityslistan liitteenä 2.
Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomuksen ja antoi siitä lausuntonsa kokouksessaan 16.4.2020.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan 11.5.2020. Johtokunta päätti antaa sen yhteisen kirkkoneuvoston
vahvistettavaksi ja tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstökertomusta 18.5.2020.
Kirkkoneuvosto päätti merkitä henkilöstökertomuksen tiedoksi ja antaa
sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto esitteli kertomusta kokouksessa.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
- että henkilöstökertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös:

Henkilöstökertomus vuodelta 2019 merkittiin tiedoksi.
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Liite 2: henkilöstökertomus vuodelta 2019
7
TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3. momentin mukaan yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan
lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Edellisen kerran tuloveroprosenttia on korotettu vuoden 2011 alusta 1,4
%:sta 1,5 %:iin.
Tässä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa kannattaa veroprosentti pitää ennallaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 30.3.2020.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,5 %.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti,
- että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,5 %.

8
DIAKONIAJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 suunnitelman yhteisen seurakuntatyön uudelleen organisoimiseksi. Suunnitelma annettiin tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle 17.12.2019. Suunnitelman mukaan diakoniajohtajan virka lakkautetaan ja diakoniakeskuksen toiminta itsenäisenä yksikkönä lakkaa nykyisen viranhaltijan erotessa virasta.
Diakoniajohtajalle kuulunut valmiuspäällikön tehtävä pyritään ensisijaisesti liittämään johonkin jo olemassa olevaan tehtävään paikallisseurakunnassa. Samoin menetellään muiden diakoniajohtajan hoitamien tehtävien osalta.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.3.2020 diakoniakeskuksen lakkauttamisesta ja työntekijöiden sijoittamisesta muihin toimintayksiköihin. Samassa kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto myönsi
diakoniajohtaja Seppo Marjaselle hänen anomansa eron diakoniajohtajan virasta 1.12.2020 lukien.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että diakoniajohtajan virka lakkautetaan 1.12.2020 lukien.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti,
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- että diakoniajohtajan virka lakkautetaan 1.12.2020 lukien.
9
TIIRINLAHDEN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI
Tiirinlahden leirikeskus sijaitsee osoitteessa Karpalonniementie 19,
73320 Nilsiä. Leirikeskus on toiminut aikanaan Nilsiän seurakunnan leirikeskuksena. Kiinteistö on ollut pois leirikeskuskäytöstä.
Voimassa oleva kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja
myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 15.12.2015, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin:
Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo, Kaavin pappila,
Niemenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Nilsiän Pikku Pappila, Nilsiän Iso Pappila, Nilsiän kanttorila ja Tiirinlahden leirikeskus (Nilsiä).
LKV Kiinteistöinssi Oy on laatinut arviokirjan Tiirinlahden leirikeskuksesta vuonna 2012. Tilan Tietola, kiinteistötunnus 297-499-51-0, pinta-ala
on 2,4422 ha. Alueella on voimassa Nilsiän keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1984. Alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi.
Tilalla on kolme rakennusta. Päärakennus on 2-kerroksinen puurakenteinen rakennus, jonka kokonaispinta-ala on n. 466 m2. Rakennus on
alkujaan ollut koulurakennuksena, rakennusvuosi on 1951. Kappelirakennus on 1-kerroksinen puurakenteinen rakennus, jonka pinta-ala on
n. 82 m2, jonka valmistumisvuosi on 2007. Alueella on lisäksi höylähirsirunkoinen rantasauna. Rantasauna on rakennettu vuonna 1982. Sen
pinta-ala on n. 60 m2. Rakennuksien kunto on tyydyttävä. Kiinteistöt
kuuluvat kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään. Lämmitysmuotona
kaikissa on rakennuksissa suora sähkölämmitys.
Arviokirjan mukaan leirikeskuksen markkina-arvoksi määritettiin 205.
000 €. Arvion tarkkuus on n. +/- 15 %. Arvio on tehty vuonna 2012.
Tuolloin Tahkon kehittyminen alkoi hiipua. Sen jälkeen Nilsiässä myytävänä olevien kiinteistöjen arvot ovat laskeneet merkittävästi.
Leirikeskuksen myynti aloitettiin 17.5.2015 Pohjos-Savon OPKiinteistökeskus Oy:n toimesta ja myyntihinnaksi arvioitiin 165.000 €.
Kiinteistöstä ei saatu yhtään tarjousta ja myynti päätettiin keskeyttää
vuoden 2017 lopussa. Kiinteistö laitettiin julkiseen huutokauppaan Kiertonet.fi sivustolle 16.4.2018. Huutokauppa päättyi 23.4.2018. Huutokaupasta saatiin 48.888 €:n tarjous, joka hylättiin. Sen jälkeen kiinteistöä on yritetty myydä omatoimisesti.
Mika ja Piia Hämäläinen ovat 6.4.2020 tehneet Tiirinlahden leirikeskuksesta kirjallisen 73.000 € tarjouksen. Liitteenä 3 on tarjous ja kiinteistörekisterin karttaote.
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Ostajat ovat valmiita ostamaan kohteen siinä kunnossa kuin se on tarjoushetkellä.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
4.5.2020. Johtokunta päätti esittää tilan ja sillä sijaitsevien rakennusten
myyntiä esitetyin ehdoin.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.5.2020.
Kirkkoneuvosto päätti esittää,
1. että Mika ja Piia Hämäläiselle myydään Kuopion seurakuntayhtymän
omistama Tietola –niminen tila, kiinteistötunnus 297-499-51-0, jonka
pinta-ala on 2,4422 ha ja tilalla sijaitsevat rakennukset,
2. että tilan ja rakennusten myyntihinta on yhteensä 73.000 €,
3. että ostajat vastaavat lainhuutokuluista,
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja
hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkolain mukaan kiinteän omaisuuden myynti vaatii määräenemmistön.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
1. että Mika ja Piia Hämäläiselle myydään Kuopion seurakuntayhtymän
omistama Tietola –niminen tila, kiinteistötunnus 297-499-51-0, jonka
pinta-ala on 2,4422 ha ja tilalla sijaitsevat rakennukset,
2. että tilan ja rakennusten myyntihinta on yhteensä 73.000 €,
3. että ostajat vastaavat lainhuutokuluista,
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja
hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti,
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1. että Mika ja Piia Hämäläiselle myydään Kuopion seurakuntayhtymän
omistama Tietola –niminen tila, kiinteistötunnus 297-499-51-0, jonka
pinta-ala on 2,4422 ha ja tilalla sijaitsevat rakennukset,
2. että tilan ja rakennusten myyntihinta on yhteensä 73.000 €,
3. että ostajat vastaavat lainhuutokuluista,
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja
hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi
Liite 3: Ostotarjous ja karttaote
10
RIISTAVEDEN KIRKON PÄÄPORTAIDEN MUUTOSTYÖ
Riistaveden rapattu länsitornillinen pitkätiilikirkko sijaitsee aivan KuopioJoensuu valtatien varrella. Sen ovat suunnitelleet arkkitehti Eino Pitkänen ja Harry W. Schreck ja se on valmistunut vuonna 1934. Kuoriosaan
on tehty muutoksia vuonna 1998. Alttariseinää koristaa eläinlääkäri V.
Reinilän veistämä krusifiksi. Riistaveden kirkossa on 250 istumapaikkaa. Riistaveden kirkko on Järvi-Kuopion seurakunnan pääkirkko. Kirkko toimii kesäisin tiekirkkona.
Seurakunnalta on tullut toiveita, että kirkon pääsisäänkäynnin esteettömyyttä parannettaisiin. Kesällä 2019 paikan päällä pidettiin katselmus,
jossa oli mukana Museoviraston intendentti Seija Linnanmäki, Kuopion
museon edustaja Tapio Paalanen, tekninen isännöitsijä Sami Purovesi
ja kiinteistöpäällikkö Petri Rautio. Katselmuksessa todettiin, että portaiden muutostyö on olennainen muutos, ja se edellyttää L-2 suunnitelmasta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen alistamisen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkolaki 14 luku 2 §.
Arto Mattila Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy:stä on laatinut portaiden
muutostyöstä L-2 suunnitelmat. Laaditut suunnitelmat ovat liitteenä 4.
Arkkitehdin laatimien suunnitelmien L-2 pohjalta on pyydetty Museovirastolta lausunto, joka on liitteenä 5.
Museovirasto on hyväksynyt Riistaveden kirkon portaiden kunnostussuunnitelmassa (Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy, 4.11.2019 päivätty
L2-luonnos) esitetyt toimenpiteet. Kirkon pääportaiden graniittikivet numeroidaan, valokuvataan ja dokumentoidaan nykyisellä paikallaan, irrotetaan ehjinä ja varastoidaan. Portaikolle rakennetaan uudet perustukset routasuojauksineen ja vanhat porraskivet palautetaan takaisin uuteen asentoon eli 60 mm ylemmäs ja 720 mm päähän ovesta. Oven
edustalle tehdään uusi luiskattu ritilä, jonka kohdalle voidaan haluttaessa asentaa sähkötoiminen sulanapitokaapelointi. Uudet ristipäähakatut
graniittikivet asennetaan vanhojen jatkoksi. Vanha luiska palautetaan
uuteen, 200 mm siirrettyyn paikkaansa ja saumataan sementtilaastilla.
Toimenpiteet ovat kirkon käytettävyyttä ja rakennusteknistä toimivuutta
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parantavia. Muutokset ovat kirkkolain 14 luvun tarkoittamia olennaisia
muutoksia, mutta rakennussuojelun näkökulmasta hyväksyttäviä. Korjaustoimet ovat arkkitehtonisesti toteuttamiskelpoiset ja kirkkorakennuksen säilymisen kannalta toivottavat, joten Museovirasto puoltaa muutosten toteuttamista.
Hankkeen kokonaiskustannus on noin 20.000 €. Kustannuksiin sisältyvät myös kahden sisäänkäyntiportaiden huoltokorjaukset. Hanke on tarkoitus toteuttaa keväällä 2021.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
4.5.2020.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.5.2020.
Kirkkoneuvosto päätti esittää,
1. että hyväksytään Riistaveden kirkon portaiden muutostyöstä laaditut
L-2 suunnitelmat,
2. että merkitään tiedoksi Museoviraston lausunto ja
3. että muutossuunnitelmat alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että hyväksytään Riistaveden kirkon portaiden muutostyöstä laaditut
L-2 suunnitelmat,
2. että merkitään tiedoksi Museoviraston lausunto ja
3. että muutossuunnitelmat alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti:
1. hyväksyä Riistaveden kirkon portaiden muutostyöstä laaditut L-2
suunnitelmat,
2.merkitä tiedoksi Museoviraston lausunnon ja
3. alistaa muutossuunnitelmat kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Liite 4: L-2 suunnitelma
Liite 5: Museoviraston lausunto
11
ESITYS TILUSTEN VAIHTAMISESTA: Honkalammen metsätila/
määräala tilasta Muuruveden pappila
Eeva Nykänen on 13.5.2019 tehnyt Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle esityksen tilusten vaihdosta. Eeva Nykänen esittää, että hän luovuttaisi seurakuntayhtymälle omistamansa Kuopion Juankoskella Säyneisissä olevan Honkalampi -nimisen metsäkiinteistön, kiinteistötunnus
174-413-12-29 (n.11 ha) ja vastaavasti seurakuntayhtymä luovuttaisi
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Eeva Nykäselle Muuruveden Pappilan tilasta, kiinteistötunnus 174-4264-358, noin 10 ha:n määräalan. Metsäkiinteistö sijaitsee Nykästen tontin
vieressä. Liitteenä 6 on Eeva Nykäsen esitys tilusten vaihdosta.
Nykäset ovat vuonna 2017 tehneet metsätilasta ostotarjouksen, jonka
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 25.4.2017
hylännyt.
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon Arto Kosunen (MTI, LKV) on tehnyt
kiinteistöarviot molemmista metsäkiinteistöistä, liite 7. Tilasta Muuruveden Pappila, kiinteistötunnus 174-426-4-358 lohkaistavaksi esitetyn
määräalan summamenetelmän kokonaisarvo on 30.800 € ja tilan Honkalampi, kiinteistötunnus 174-413-12-29, summamenetelmän kokonaisarvo on 36.700 €.
Arvion mukaan on positiivista, että Honkalammen tilalla on heti hakattavaa puustoa.
Kiinteistöarvion mukaan heikentäviä tekijöitä on monia:
- maapohjasta noin kolmasosa on suota ja soistunutta kangasta, osa
kuivahkoa kangasta
- tilalla on lampi, joka rajoittaa joltain osin metsänhoitoa
- jyrkkä maasto Honkalammen takana vaikeuttaa tehokasta metsätaloutta
- tilalle ei ole tieyhteyttä
Kokonaisuutena määräala ja tila ovat tällä hetkellä hyvin samanarvoisia.
Tulevaisuudessa Honkalammen sijainti ja maapohjien ravinteisuus heikentävät sen arvoa merkittävästi. Edellä mainituista syistä ei ole seurakuntayhtymän edunmukaista hyväksyä Eeva Nykäsen esitystä tilusten
vaihdosta.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
4.5.2020.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.5.2020.
Kirkkoneuvosto päätti esittää,
- Eeva Nykäsen esitys tilusten vaihdosta hylätään.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- Eeva Nykäsen esitys tilusten vaihdosta hylätään.
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Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hylätä Eeva Nykäsen esityksen tilusten vaihdosta.

Liite 6: esitys tilusvaihdosta
Liite 7: kiinteistöarviot
12
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA SAARA ROTOLLE
Saara Roto pyytää kirjeessään 11.5.2020, että hänelle myönnetään ero
seurakuntayhtymän luottamustoimista, koska hänet mahdollisesti siirretään Kuopion hiippakunnan papistoon.
Saara Roto on henkilöstöasiain johtokunnan jäsen ja yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.5.2020.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Saara Rotolle myönnetään ero henkilöstöasiain johtokunnan jäsenyydestä ja yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen henkilöstöasiain johtokuntaan nimetään uusi
jäsen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti:
1. myöntää Saara Rotolle eron henkilöstöasiain johtokunnan jäsenyydestä ja yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja
2. nimetä Saara Roton tilalle henkilöstöasiain johtokunnan jäseneksi,
jäljellä olevaksi toimikaudeksi, Riitta Pääskysen.
Valinta tehtiin ilman umpilipuin suoritettua äänestystä.

13
KREMATORION UUDISRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN
Vuosien 2020 - 2021 talousarvion investointiosassa on varattu yhteensä
3.900.000 € rahoitus krematoriouunin lämmöntalteenottojärjestelmän ja
hiukkassuodattimen suunnittelua ja uusimista varten.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
23.4.2019. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 11.6.2019,
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen mukaisesti, että
krematorion hankesuunnitelman vaihtoehdoista hyväksytään vaihtoehto
4 ja käynnistetään vaihtoehdon 4 rakennussuunnittelu. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös on 1.10.2019 viety tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Vaihtoehto 4:ssä kaikki tarvittavat tilat voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella
tavalla. Vaihtoehdossa uudisrakennukseen sijoitetaan uusi krematoriouuni ja suodatinlaitteisto lämmöntalteenotolla oheislaitteineen. Uudis-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2020
1/2020

12

rakennuksessa talotekniikan sovittaminen on helppoa. Vainajien säilytystilat voidaan rakentaa tavanomaisena huonetilana ja energiaa säästäen laitekylmiöiden ratkaisulla sekä huonetilan lämpöä madaltamalla.
Uudisrakennus on hyvin saavutettavissa ja etäämpänä alueen merkittävimmästä rakennuksesta, kappelista.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan
16.12.2019 pääsuunnittelijan valinnasta. Hankkeen pääsuunnittelijana
toimii arkkitehti Mikko Suominen Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen
Oy:stä.
Hankkeen arvioitu kokonaissuunnittelukustannus 45.950 € (alv 0%) on
määrärahan suuruusluokassa. Talousarvion määräraha suunnittelulle
vuodelle 2020 - 2021 on 143.000 euroa.
Saatujen tarjousten perusteella kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
päätti kokouksessaan 18.2.2020,
1. että rakennesuunnittelijaksi valitaan Ins.tsto Kovarak Oy hintaan
22.600 € alv 0%,
2. että LVIA-suunnittelijaksi valitaan Insinööri J. Markkanen Oy hintaan
16.000 € alv 0%,
3. että sähkösuunnittelijaksi valitaan AH-Talotekniikka Oy hintaan
7.350 € alv. 0% ja
4. että suunnittelusopimukset tehdään edellä mainittujen yritysten
kanssa.
Uudisrakennuksen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi 1.3.2021, ja
hanke valmistuu aikataulun mukaisesti vuoden 2021 lopussa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.2.2020. Johtokunta päätti esittää,
1. että toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehdon 4 mukainen krematorio,
2. että hankkeen arkkitehti-, LVISA- ja rakennesuunnittelu aloitetaan
yhteistyössä valittujen suunnittelijoiden kanssa ja
3. että haetaan ympäristölupaa uudelle krematoriolle.
Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä 8.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 28.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehdon 4 mukainen
krematorio,
2. että hankkeen arkkitehti-, LVISA- ja rakennesuunnittelu aloitetaan
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yhteistyössä valittujen suunnittelijoiden kanssa ja
3. että haetaan ympäristölupaa uudelle krematoriolle.
Koska kirkkohallitus oli 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 55,
1. että toteutetaan hankesuunnitelman vaihtoehdon 4 mukainen krematorio,
2. että hankkeen arkkitehti-, LVISA- ja rakennesuunnittelu aloitetaan
yhteistyössä valittujen suunnittelijoiden kanssa,
3. että haetaan ympäristölupaa uudelle krematoriolle ja
4. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
-

Päätös:

kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 55
tekemän päätöksen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: krematorion hankesuunnitelma
14
KUOPION UUDEN KREMATORION KREMATORIOLAITTEET
Vuosien 2020 - 2021 talousarvion investointiosassa on varattu yhteensä
3.900.000 € rahoitus krematoriouunin lämmöntalteenottojärjestelmän ja
hiukkassuodattimen suunnittelua ja uusimista varten.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan 23.4.2019
ja yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 11.6.2019, että krematorion
hankesuunnitelman vaihtoehdoista hyväksytään vaihtoehto 4 ja käynnistetään sen rakennussuunnittelu.
Vaihtoehto 4 on toteutukseltaan selkein ja laadukkain. Kaikki tarvittavat
tilat voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Vaihtoehdossa rakennukseen sijoitettaisiin uusi krematoriouuni ja suodatinlaitteisto lämmöntalteenotolla oheislaitteineen. Talotekniikan sovittaminen on helppoa. Vainajien säilytystilat voidaan rakentaa tavanomaisena huonetilana ja
energiaa säästäen laitekylmiöiden ratkaisulla sekä huonetilan lämpöä
madaltamalla. Rakennus on hyvin saavutettavissa ja etäämpänä alueen
merkittävimmästä rakennuksesta, kappelista.
Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu EU-kynnysarvon ylittävänä hankintamenettelynä. Krematorion uunilaitteistojen kilpailutusasiakirjat on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä HILMA:ssa 20.12.2019. Hankinnassa noudatetaan lakia
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julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tarjoukset tuli jättää 3.2.2020 klo 14.00 mennessä.
Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä kolme.
Tarjousten avaaminen ja käsittely
Tarjoukset avattiin 3.2.2020 klo 14.30. Avaamisesta on laadittu avauspöytäkirjat.
Tarjoushinnat
Tarjoushinta pyydettiin seuraavalla tavalla eriteltynä:
-

-

uuni- ja suodatinlaitetoimituksen hinta kaikkine töineen ja tarvikkeineen sekä matkoineen ja rahteineen valmiiksi käyttökuntoon asennettuna ja testattuna
5 vuoden aikana tehtävien huoltojen hinta tarvikkeineen ja matkoineen
5 vuoden aikana tehtävä 1 uunin uudelleen muuraus
5 vuoden aikana tehtävä 2 erillistä arinan muurausta

Hinnat pyydettiin arvonlisävero eriteltynä.
Uunitoimituksen hinta ja 5 vuoden huoltojen sekä muurausten hinta yhteensä em. tarkennuksilla yhteensä on vertailuhinta, jota käytetään tarjousvertailussa. Toimittajan edellytetään sitoutuvan ilmoittamiinsa huolto- ja muuraushintoihin 5 vuoden ajaksi.
Valintaperusteena on halvin vertailuhinta.
Lisäksi toimittajan tuli ilmoittaa vuotuinen arvioitu polttoaineen kulutus
sekä arvioitu vuotuinen suodatinlaitteiden käyttökustannus.
Tarjouksista kaikki muut, paitsi Höganäs Borgestadin tarjous B täyttivät
tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjous B:ssä tarjottiin nykyisen uunin siirtämista uuteen rakennukseen, joten se ei vastannut tarjouspyynnön
vaatimuksia. Tarjous B suljettiin pois tarjouskilpailusta.
Muiden uunitoimittajien osalta, jotka täyttivät tarjoajien soveltuvuutta
koskevat vaatimukset, tarjoushinnat sis. alv. 24 %:
1. Gem-Matthews International S.r.l.
2. Höganäs Borgestad Oy, tarjous A

1.042.344 euroa
1.026.720 euroa

Liitteenä on hintavertailu (Liite 9).
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.2.2020. Johtokunta päätti esittää,
- että Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteiden toimittajaksi valitaan Höganäs Borgestad Oy hintaan 1.026.720 €, sis. alv 24 % ja
- että tehdään hankintasopimus Höganäs Borgestad Oy:n kanssa.
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Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 29.
Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteiden toimittajaksi valitaan Höganäs Borgestad Oy hintaan 1.026.720 € sis. alv 24% ja
- että tehdään hankintasopimus Höganäs Borgestad Oy:n kanssa.
Koska kirkkohallitus oli 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 56,
1. että Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteiden toimittajaksi valitaan Höganäs Borgestad Oy hintaan 1.026.720 € sis. alv 24%,
2. että tehdään hankintasopimus Höganäs Borgestad Oy:n kanssa ja
3. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa kokouksessaan.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
-

Päätös:

kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 56
tekemän päätöksen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9: krematoriolaitteiden hintavertailu
15
KESKUSSEURAKUNTATALON (SUOKATU 22)
KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan varsin suuri kiinteistökanta.
Kiinteistöjen lukumäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2005 alkaneiden seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntayhtymällä on tällä
hetkellä 17 kirkkoa, 17 seurakuntataloa, 6 kappelia ja 4 leirikeskusta.
Yhteensä näiden kiinteistöjen pinta-ala on n. 43 500 m².
Suuresta kiinteistökannasta johtuen seurakuntayhtymällä on myös erittäin suuri peruskorjausvelka. Vuosille 2020 – 2030 laaditun investointisuunnitelman mukaan suunnittelukaudella on tarvetta 39,2 miljoonan
euron investointeihin, joista lähes kaikki ovat peruskorjausinvestointeja.
Edellä mainittu investointisuunnitelma ei sisällä vielä keskusseurakuntatalon peruskorjausta. Sen kustannuksiksi on arvioitu n. 11 miljoonaa euroa. Keskusseurakuntatalossa ei ole varsinaisesti mittauksissa todennettuja sisäilmaongelmia, mutta useat työntekijät ovat saaneet oireita ja
mm. Viestintä ja perheasiain neuvottelukeskus on jouduttu siirtämään
vuokratiloihin. Seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja peruskorjata keskusseurakuntataloa. Tämä tarkoittaa sitä, että keskusseurakuntatalolla sijaitsevat toiminnot eli tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat, tuomiokirkkoseurakunnan toimistot ja seurakuntayhtymän eri
työalojen toimistot on jossain vaiheessa siirrettävä muualle ja keskusseurakuntatalosta on luovuttava.
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Kaavahakemus jätettiin 31.8.2017 ja asemakaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 3.10.2018. Maankäyttösopimus laaditaan kaavahankkeen valmistuttua Kuopion kaupungin kanssa. Kaavan tiedonanto vireilletulosta on saatu 12.12.2018. Kaavoituksesta on laadittu hankekortti 10.1.2019. Tontin uusi tehokkuusluku tulee olemaan e=3,0–3,5.
Kerrosala (rakennusoikeus) tulee olemaan uudessa kaavassa noin
8000 m2 – 8300 m2. Kaavahanke on etenemässä ja hanketta lähdetään
viemään eteenpäin kilpailun voittaneen yhteistyökumppanin kanssa,
jonka kanssa laaditaan esisopimus kiinteistön kaupasta. Kaavahanke
valmistunee vuoden 2020 lopussa.
Kaupan kohde on Suokatu 22 (keskusseurakuntatalo), kiinteistötunnus
on 297-4-6-1 ja ostotarjous tuli antaa kaavamuutoksen jälkeen tontille
muodostuvasta rakennusoikeudesta. Tontilla sijaitsevat rakennukset ja
rakennelmat siirtyvät kaupan yhteydessä ostajalle purkukuntoisina. Ostaja vastaa mahdollisista haitta-aineselvityksistä sekä maaperän PIMAtutkimuksista. Ostaja vastaa nykyisen rakennuskannan purkamisesta ja
tähän liittyvistä luvista. Valituksi tuleva yhteistyökumppani sitoutuu tuottamaan luonnossuunnitelmia ja havainneaineistoa tarvittavilta osin kaavatyön edistämistä varten. Yhteistyökumppani osallistuu aktiivisesti
kaavatyön edistämiseen ja tuottamaan tarvittaessa myös muita selvityksiä hanketta varten. Myyjän tahtotila on, että tontille muodostuva kaava
mahdollistaa tontin mahdollisimman tehokkaan käytön ja tontille saadaan mahdollisimman paljon rakennusoikeutta. Tämä vaihtoehto edellyttää nykyisen rakennuskannan purkamista, siitä huolimatta, että kaavoitukseen tulee laatia myös säilyttävä vaihtoehto.
Tarjouslomakkeessa pyydettiin ostotarjousta Kuopion Suokatu 22:een
muodostuvasta rakennusoikeudesta (€/kem2). Tarjouspyynnöt lähettiin
sähköpostilla 1.3.2019 ennakkoon kiinnostuneille toimijoille:
-

Lakea Oy
Lehto Group Oy
Lujatalo Oy
Master Kodit Oy
NCC Rakennus Oy
Peab Oy
Pohjola Rakennus Oy
Lapti Oy
PS-Tasotyö Oy
Rakennusliike Salminen Oy
Skanska Rakennus Oy
Pallas Rakennus Oy
YIT Rakennus Oy

Tämän lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin Hilmaan 1.3.2019 ja julkaistiin
Hilma-ilmoituksena 4.3.2019. Tarjousaineiston sai vapaasti ladata Sokopro -projektipankin kautta. Tarjouksien jättöaika oli 29.3.2019 klo
12.00 mennessä. Tarjouskilpailun aikana julkaistiin lisäkirje 1. Lisäkirje
oli laadittu 25.3.2019. Lisäkirjeessä 1 tarjousaikaa jatkettiin 12.4.2019
klo 12.00 saakka ja vastattiin tarjousaikana esitettyihin kysymyksiin.
Lisäkirje julkaistiin tarjouspyyntöaineistossa Sokoprossa, josta tieto meni tarjousaineiston ladanneille. Lisäksi Hilma -ilmoitukseen tehtiin kor-
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jausilmoitus muuttuneesta tarjouksen jättöajasta. Korjausilmoitus on julkaistu Hilmassa 26.3.2019.
Tarjoukset tuli jättää määräaikaan mennessä Sokopro -projektipankkiin
sähköisesti. Ostotarjouksia tuli kuusi kappaletta. Ostotarjouksien avausja vertailutilaisuus pidettiin 16.4.2019 klo 12.00. Ostotarjouksen jättivät
YIT Suomi Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Pohjola Rakennus Oy
Suomi, Peab Oy, NCC Suomi Oy ja Lehto Asunnot Oy.
-

Lehto Asunnot Oy
NCC Suomi Oy
Pohjola Rakennus Oy
Peab Oy
Skanska Talonrakennus Oy
YIT Suomi Oy
liiketila 100,00 €/kem2

603,00 €/kem2
503,00 €/kem2
486,00 €/kem2
425,00 €/kem2
425,00 €/kem2
435,00 €/kem2,

YIT Suomi Oy:tä lukuun ottamatta kaikki muut tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut ehdot. Liiketilojen osalta YIT Suomi Oy antoi erillishinnan liiketiloista ja tarjous ei ole suoraan vertailukelpoinen. Lisäksi
tarjouksessa ei annettu selvitystä hankkeen etenemisestä.
Lehto Asunnot Oy:n ostotarjous on 603,00 €/kem2. Selonottoneuvottelu
on pidetty Lehto Asunnot Oy:n kanssa 16.04.2019. Neuvotteluissa ostaja vahvisti, että kaikki tarjouspyynnössä ja lisäkirjeessä esitetyt asiat
ovat olleet laskennassa, eikä niissä ilmennyt ristiriitaisuuksia ja että
kaikki asiakirjat on huomioitu ostotarjouksessa.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 1.10.2019:
-

hyväksyä Lehto Asunnot Oy:n ostotarjouksen 603,00 €/kem2 Suokadun (297-4-6-1) myytävästä rakennusoikeudesta,

-

ryhtyä yhdessä valmistelemaan tontin 297-4-6-1 kaavamuutoshanketta ja

-

ryhtyä valmistelemaan esisopimusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja Lehto Asunnot Oy:n (tai määräämänsä taho) välille.

Keskusseurakuntatalosta luopuminen edellyttää, että on selvitetty, mihin
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat sijoitetaan. Tuomiokirkkoseurakunnan ja yhtymän toimistotilojen vaihtoehtojen tarkastelu on osa yhtymän keskusta-alueen kiinteistöstrategiaa, jonka on määrä valmistua
toukokuun 2020 loppuun mennessä.
Esityslistan liitteenä 10 on ehdotus kiinteistökaupan esisopimukseksi.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan esisopimuksen tekemistä koskee sama
alistamismenettely kuin kiinteän omaisuuden myymistä.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.2.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle esisopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 27.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
-

että tonttia 297-4-6-1 ja siinä olevaa rakennusta koskeva kiinteistökaupan esisopimus hyväksytään,

-

että kiinteistökaupan esisopimus alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja

-

että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja
hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan esisopimus seurakuntayhtymän puolesta.

Koska kirkkohallitus oli 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 57,
1. että tonttia 297-4-6-1 ja siinä olevia rakennuksia koskeva
kiinteistökaupan esisopimus hyväksytään,
2. että kiinteistökaupan esisopimus alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi,
3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Välimäki ja
hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan esisopimus seurakuntayhtymän puolesta ja
4. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
-

Päätös:

kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 57
tekemän päätöksen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 10: kiinteistökaupan esisopimus
16
ULKOILUREITIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN
TILAN 297-417-1-291 ALUEELLE
Kuopion kaupungilla on Kaislastenlahden kylällä kuntorata, jota kaupunki
joutuu siirtämään. Uusi reitti kulkisi seurakunnan ja Tornatorin maiden rajalla, mutta kallion kohdalla reitti poikkeaisi enemmän seurakunnan maan
puolelle, liitteenä olevan kartan mukaisesti.
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Kuopion kaupunki esittää ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen tekemistä
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa liitteenä olevan sopimuksen
mukaisesti.
Maanomistaja luovuttaa käyttöoikeuden reitin pitäjälle liitekartassa olevaan
kuntoreittiin. Käyttöoikeussopimus tulisi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2029 (10
vuotta). Talvella kuntoreitin tavoitteena on olla maanomistajan ja reitinpitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella perustettava hiihtoreitti.
Käyttöoikeudesta ei makseta korvausta.
Liitteenä 11 on käyttöoikeussopimus ja reittikartta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.2.2020. Johtokunta päätti esittää,
-

että tehdään Kuopion kaupungin kanssa ulkoilureitin käyttöoikeussopimus ajalle 1.1.2020 – 31.12.2029,

-

että käyttöoikeudesta ei peritä korvausta ja

-

että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 30.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
-

että tehdään Kuopion kaupungin kanssa ulkoilureitin käyttöoikeussopimus ajalle 1.1.2020 – 31.12.2029,
että käyttöoikeudesta ei peritä korvausta ja

-

että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Koska kirkkohallitus oli 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle,
päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 58,

Päätösesitys:

-

että tehdään Kuopion kaupungin kanssa ulkoilureitin käyttöoikeussopimus ajalle 1.1.2020 – 31.12.2029,

-

että käyttöoikeudesta ei peritä korvausta ja

-

että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 58
tekemän päätöksen ja alistaa sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 11: käyttöoikeussopimus ja reittikartta
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17
PUIJON KIRKON PERUSKORJAUKSEN VALMISTUMINEN
Puijon kirkon rakennusurakka on saatu päätökseen. Talousarviossa oli
koko hankkeeseen varattu vuosille 2017 - 2019 yhteensä 2.437.000 €.
Hankkeen suunnittelu aloitettiin 2017 ja rakentaminen alkoi 11.2.2019.
Urakka valmistui määräaikaan mennessä 30.9.2019. Hankkeen vastaanottotarkastus pidettiin 30.9.2019. Rakennusurakan osalta taloudellinen loppuselvitys pidettiin 21.10.2019. LVISA-urakoiden taloudelliset
loppuselvitykset pidettiin 14.10.2019. Viimeisiä rakennuttajan hankintoja
tehtiin joulukuussa 2019.
Urakoiden yhteenlaskettu summa oli 1.483.680,73 €. Lisätöitä muodostui hankkeen aikana 337.875,16 €. Rakennuttajan hankintoina oli mm.
pöytien kunnostusta, urkujen huolto, kirkkotekstiilien huolto, äänentoisto
ja keittiöön liittyviä hankintoja. Rakennuttajan hankinnat toteutuivat
suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi nuorisotalon muutoksiin varattiin
250.000 euron määräraha peruskorjauksen yhteyteen. Hankkeen kokonaiskulut ovat 2.487.276,51 €. Hanke ylittää budjetoidun määrärahan
50.276,51 €:lla (+2,1 %). Ylitys muodostuu pääasiassa lisätöistä, jotka
johtuivat kirkon alakertaan tehdyistä nuorisotilan muutoksista.
Rakennusurakka
929.400,73 €
Sähköurakka
170.624,00 €
Putkiurakka
179.428,00 €
IV-urakka
180.792,00 €
Automaatiourakka
23.436,00 €
Lisätyöt (13,6%)
337.875,16 €
Rakennuttajan erillishankinnat (7,7 %) 192.035,63 €
Suunnittelu ja rakennuttaminen (11,0 %) 273.404,18 €
Nuorisotalon muutostöitä
200.280,81 €
Yhteensä

2.487.276,51 €

Budjetoitu vuosille 2017 – 2019

2.437.000,00 €

Erotus

+ 50.276,51 €

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.2.2020. Johtokunta päätti esittää, että Puijon kirkon valmistuminen annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 31.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että Puijon kirkon peruskorjauksen valmistuminen merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VIENO LIPPOSEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 10.6.2019/§ 69
päättänyt vastaanottaa Vieno Lipposen testamentin (53.709,51 €).
Testamentin määräyksen mukaan varat on osoitettu Juankosken alueseurakunnan työn hyväksi.
Testamenttirahastolle on nimetty hoitokunta, johon kuuluvat Juankosken aluepappi, Juankosken alueen diakoniatyöntekijä, seurakuntaneuvoston edustajana Erika Suominen ja kirkkoherra.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi testamenttirahaston säännöt kokouksessaan 11.2.2020/§ 22. Seurakuntaneuvosto
päätti lähettää säännöt yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Liite 12.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 32.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että kirkkovaltuusto hyväksyy Vieno Lipposen testamenttirahaston
säännöt liitteen 12 mukaisesti.
Koska kirkkohallitus oli 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle,
päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 59,
1. että kirkkoneuvosto hyväksyy Vieno Lipposen testamenttirahaston
säännöt liitteen 12 mukaisesti ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 59
tekemän päätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 12: Vieno Lipposen testamenttirahaston säännöt
19
AUNE SAVOLAISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Aune Savolainen on testamentannut Kallaveden seurakunnalle
7.7.1997 päivätyllä testamentilla noin 108.000 euroa käytettäväksi luterilaisen kirkon hyväksymien virallisten lähetysjärjestöjen tukemiseen.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on 14.3.2018 päättänyt
ottaa testamentin vastaan ja sitoutunut täyttämään testamentin määräykset.
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Seurakuntayhtymässä noudatetun periaatteen mukaan saadut testamentit on rahastoitu ja testamenttirahastoille on vahvistettu säännöt,
joissa määritellään, mihin niiden varoja voidaan käyttää, kuka päättää
varojen käytöstä ja miten varojen käyttöä valvotaan.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 9.4.2019 hyväksynyt Aune Savolaisen testamenttirahaston säännöt.
Kallaveden seurakunnan lähetysjohtokunta on tehnyt kokouksessaan
13.2.2020 esityksen seurakuntaneuvostolle Aune Savolaisen testamenttirahaston sääntöjen muuttamisesta. (Liite 13).
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
19.2.2020 hyväksynyt lähetysjohtokunnan esittämän Aune Savolaisen
testamenttirahaston uudet säännöt, joissa lähetyskasvatuksen toteuttaminen testamenttirahaston varoilla on täydennetty sääntöjen mukaiseen testamenttirahaston käyttöön.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy testamenttirahaston säännöt.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 33.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
-

että Aune Savolaisen testamenttirahaston muutetut säännöt hyväksytään liitteen 13 mukaisesti.

Koska kirkkohallitus oli 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 60,
1. että kirkkoneuvosto hyväksyy Aune Savolaisen testamenttirahaston
muutetut säännöt liitteen 13 mukaisesti ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
-

Päätös:

kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 60
tekemän päätöksen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 13: Aune Savolaisen testamenttirahaston säännöt
20
KERTOMUS ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2019
Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle
11.3.1993 päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan
testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja rahaston hallintokulu-
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jen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänin alueella asuvien, 75 vuotta täyttäneiden, vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.5.1994 ottaa testamentin vastaan ja
sitoutua täyttämään sen ehdot. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti
27.9.1995 rahastolle säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston
hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää myös varojen
jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 29.8.2016, että Elli Kankkusen testamenttirahaston hoitokunnan nimi muutetaan testamenttirahastojen hoitokunnaksi. Nimenmuutos johtui siitä, että hoitokunnan hoidettavaksi oli
tullut Elli Kankkusen testamenttirahaston lisäksi muitakin pääomiltaan
varsin mittavia testamentteja.
Yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 18.2.2019/§ 34 testamenttirahastojen hoitokunnan vuosiksi 2019 — 2020.
Hoitokunnan puheenjohtajaksi nimettiin hallintojohtaja Riitta
Hautaniemi ja muiksi jäseniksi rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja
maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen.
Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2019 osoittaa 113.980,46 euron ylijäämää. Tästä tulee testamentin määräysten mukaan jakaa avustuksina 4/5 eli 91.184,37 euroa. Loppuosa ylijäämästä, 1/5, 22.796,09
euroa, tulee rahastoida testamenttirahaston pääoman lisäykseksi.
Hoitokunta käsitteli 20.2.2020 testamenttirahaston tilinpäätöstä vuodelta
2019 ja hyväksyi sen. Hoitokunta päätti jakaa avustuksina vuoden 2019
tuotosta 4/5 eli 91.184,37 euroa. Avustusten jakoperusteena on käytetty
KELA:lta 31.12.2018 tilanteesta saatua tietoa ao. kunnissa asuvien,
täyttä kansaneläkettä saavien, lukumäärästä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 33.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
-että Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 14: Elli Kankkusen testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2019
21
ERON MYÖNTÄMINEN JARKKO HUSSOLLE YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON
VARAJÄSENYYDESTÄ
Jarkko Husso, joka on Kuopion tuomiokirkkoseurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, on muuttanut pois Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan alueelta.
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Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 mom. perusteella hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 17.2.2020/§ 13.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
-

että Jarkko Hussolle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 61,
1. että Jarkko Hussolle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
-

Päätös:

kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 61
tekemän päätöksen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22
ERON MYÖNTÄMINEN KATJA KONTKASELLE LUOTTAMUSTOIMISTA
Kallaveden seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Katja
Kontkanen pyytää kirjeessään 23.1.2020, että hänelle myönnetään ero
seurakuntayhtymän luottamustoimista.
Katja Kontkanen on yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen ja henkilöstöasiain johtokunnan jäsen.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.
Katja Kontkanen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Tulkaa kaikki
Kallavesi –ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on
Kaisa-Maria Runko.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 17.2.2020/§ 14.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Katja Kontkaselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenyydestä, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja henkilöstöasiain johtokunnan jäsenyydestä.
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2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Kallaveden seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen, Kaisa-Maria Runko,
3. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi jäsen ja
4. että hänen tilalleen henkilöstöasiain johtokuntaan nimetään uusi
jäsen.
Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 62,
1. että Katja Kontkaselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenyydestä, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja henkilöstöasiain johtokunnan jäsenyydestä.
3. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Kallaveden seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen, Kaisa-Maria Runko,
3. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi jäsen ja
4. että hänen tilalleen henkilöstöasiain johtokuntaan nimetään uusi
jäsen.
5. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. että kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§
62 tekemän päätöksen,
2. että Katja Kontkasen tilalle suhteellisten vaalien vaalilautakunnan
varajäseneksi nimetään uusi jäsen ja
3. että Katja Kontkasen tilalle henkilöstöasiain johtokuntaan nimetään
uusi jäsen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti:
1. vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 62 tekemän päätöksen,
2. nimetä Katja Kontkasen tilalle suhteellisten vaalien vaalilautakunnan
varajäseneksi, jäljellä olevaksi toimikaudeksi, Kaisa-Maria Rungon ja
3. nimetä Katja Kontkasen tilalle henkilöstöasiain johtokuntaan, jäljellä
olevaksi toimikaudeksi, Kaisa-Maria Rungon.
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Henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti, ilman umpilipuin suoritettua äänestystä.
23
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA ERKKI RÄSÄSELLE
Järvi-Kuopion seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Erkki
Räsänen pyytää kirjeessään 27.2.2020, että hänelle myönnetään ero
seurakuntayhtymän luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi.
Erkki Räsänen on yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston
jäsen ja suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.
Erkki Räsänen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kirkko keskellä
kylää –ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on Pekka Pitkänen.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 34.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Erkki Räsäselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja suhteellisten
vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen
varajäsen Pekka Pitkänen,
3. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkoneuvostoon nimetään uusi jäsen
ja
4. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi varajäsen.
Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 63,
1. että Erkki Räsäselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja suhteellisten
vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen
varajäsen Pekka Pitkänen,
3. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkoneuvostoon nimetään uusi jäsen,
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4. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi varajäsen ja
5. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Koska Pekka Pitkänen on kuollut 2.6.2020, päätti yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle 15.6.2020/§ 105, että Erkki
Räsäsen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Järvi-Kuopion
samasta valitsijayhdistyksestä toinen varajäsen Kirsi-Marja Suoranta.
Päätösesitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§
63 tekemän päätöksen myöntää Erkki Räsäselle ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2. että Erkki Räsäsen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan
Järvi-Kuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä toinen
varajäsen Kirsi-Marja Suoranta,
3. että Erkki Räsäsen tilalle yhteiseen kirkkoneuvostoon nimetään uusi
jäsen ja
4. että Erkki Räsäsen tilalle suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi varajäsen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti:
1. vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 63 tekemän päätöksen myöntää Erkki Räsäselle ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2. kutsua Erkki Räsäsen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä toisen
varajäsenen, Kirsi-Marja Suorannan,
3. nimetä Erkki Räsäsen tilalle yhteiseen kirkkoneuvostoon, jäljellä olevaksi toimikaudeksi, Matti Miettisen ja
4. nimetä Erkki Räsäsen tilalle suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi Unto Kärkkäisen.
Henkilövalinnat tehtiin ilman umpilipuin suoritettua äänestystä.

24
LAHJAN VASTAANOTTAMINEN JA LAHJAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Raimo Ruuskanen on 18.12.2019 allekirjoitetulla lahjakirjalla lahjoittanut
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle (Männistön seurakunta) omistamansa kiinteistön irtaimistoineen. Kiinteistön osoite on Kuivinniementie
12, 70460 KUOPIO. Kiinteistötunnus on 297-17-15-7. Seurakuntayh-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2020
1/2020

28

tymän puolesta lahjakirjan on allekirjoittanut hallintojohtaja Riitta Hautaniemi.
Lahjakirja on tämän esityslistan liitteenä, liite 15.
Lahjakirjan ehtojen mukaan lahjan saaja pyrkii myymään kiinteistön
kahden vuoden kuluessa lahjoituspäivästä. Männistön seurakunta lahjoittaa 50 % myynnistä saatavista varoista Kirkon Ulkomaanavulle.
Liitteenä 16 on Kirkon Ulkomaanavun ja Männistön seurakunnan välillä
tehty lahjakirja.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
11.2.2020 päättänyt ottaa lahjan vastaan ja päättänyt, että 50%
kiinteistön myynnistä saatavasta nettotuotosta lahjoitetaan Kirkon Ulkomaanavulle.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 36.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että yhteinen kirkkovaltuusto ottaa lahjan vastaan, hyväksyy lahjakirjan
ja sitoutuu täyttämään lahjakirjan ehdot.
Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 64,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto ottaa lahjan vastaan, hyväksyy lahjakirjan ja sitoutuu täyttämään lahjakirjan ehdot ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
-

Päätös:

kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 64
tekemän päätöksen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 15: lahjakirja Raimo Ruuskasen ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän välillä
Liite 16: lahjakirja Kuopion Männistön seurakunnan ja Kirkon Ulkomaanavun välillä
25
IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
IT-aluekeskus on Itä-Suomen seurakunnille IT-palveluja tuottava palvelukeskus. Aluekeskuksen päätoimipaikkana ja isäntäseurakuntana toimii
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Aluekeskuksen yhteistyösopimuksessa on mukana 38 seurakuntataloutta ja 52 seurakuntaa. Henkilöstön määrä on 8 työntekijää. Toiminta-alueena on Kuopion hiippakunta
kokonaisuudessaan sekä yhteensä viisi seurakuntaa Lapuan, Mikkelin
ja Oulun hiippakunnista. Aluekeskuksen muita toimipisteitä ovat Joensuu ja Kajaani. IT-aluekeskuksen tehtäviin kuuluvat laitehankinnat ja
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–asennukset, käytön tuki, tietoturva, tietosuoja sekä tietoverkkojen ja
palvelinten ylläpito. Palveluita hyödyntää noin 1400 käyttäjää ja työasemia on käytössä noin 1200 kappaletta.
Koska Siilinjärven rovastikunta on purettu 1.1.2018 lukien ja aikaisemmin siihen kuuluneet seurakunnat on siirretty muihin rovastikuntiin, esitti
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta kokouksessaan 28.2.2019, että johtosäännön 3 § muutetaan johtokunnan kokoonpanon ja jäsenten
lukumäärän osalta. Johtokunta päätti pyytää muutosesityksestä isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien lausunnot.
Lausuntojen pyytämisen jälkeen Kirkolliskokouksessa toukokuussa
2019 tehty päätös hiippakuntarajojen muutoksista aiheutti tilanteen,
jossa esitetty muutos IT-aluekeskuksen johtokunnan kokoonpanoon ei
olisi ollut enää toimiva ja tarkoituksenmukainen.
Vuoden 2019 aikana on pyritty löytämään IT-aluekeskuksen toimintaa
ohjaavan ja johtavan yhteistyöelimen eli johtokunnan osalta sellaista
kokoonpanoa, joka vastaisi mahdollisimman hyvin aluekeskuksen toiminta-aluetta sekä eri kokoisten asiakasseurakuntien huomioimista päätöksenteon näkökulmasta.
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta on pyytänyt 23.4. 2019 ja
9.10.2019 lausuntoja sopimusseurakunniltaan, rovastikunnilta sekä
tuomiorovastikunnalta esitetystä muutoksesta koskien IT-aluekeskuksen johtokunnan kokoonpanoa.
Johtokunta sai pyydettyyn määräaikaan 8.11.2019 mennessä lausuntoja kaikkiaan 20 kpl. Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvoston lausunnossa todettiin, että Siilinjärven seurakunta kuuluu Kuopion tuomiorovastikuntaan, josta johtokuntaan ei ehdotuksen mukaan tulisi yhtään jäsentä/varajäsentä. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että Siilinjärven
seurakunnasta ei olisi edes teoreettista mahdollisuutta tulla nimetyksi
johtokuntaan.
Tämän vuoksi on johtokunta käsitellyt asiaa uudelleen kokouksessaan
4.12.2019.
Esitetty muutos tarkoittaisi sitä, että isäntäseurakuntayhtymällä (Kuopio)
on johtokunnassa 2 paikkaa, joista toinen on puheenjohtajan paikka.
Kolmella suurimmalla seurakuntataloudella (isäntäseurakuntayhtymä
pois lukien) eli Joensuu, Kajaani ja Ylä-Savo (1.1.2020 tilanne) olisi kullakin yksi paikka johtokunnassa. Yhteensä siis 5 jäsentä.
Kuopion hiippakunnan rovastikunnilla (Kuopion tuomiorovastikunta, Iisalmen rovastikunta, Kajaanin rovastikunta, Joensuun rovastikunta ja
Rautalammin rovastikunta) olisi kullakin 1 paikka johtokunnassa
eli yhteensä 5 jäsentä. Johtokunnan kokonaisjäsenmäärä olisi siis yhteensä 10 jäsentä.
Esitetyssä muutoksessa on pyritty huomioimaan se, että kaikilla toiminta-alueen seurakunnilla on mahdollisuus jatkossa saada edustajansa
IT-aluekeskuksen johtokuntaan hiippakunnasta, rovastikunnasta, seurakunnan jäsenmäärästä tai sijainnista riippumatta. Muutos mahdollis-
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taisi myös sen, että rovastikunnissa ja/tai seurakuntarakenteissa tapahtuvat muutokset eivät vaadi kyseisen johtosäännön 3 §:n muuttamista
näiden em. muutosten yhteydessä. Esitetty muutos mahdollistaa johtokunnan jäsenyyden myös hiippakunnan ulkopuolisten seurakuntien
osalta, jotka tässä johtosäännön muutoksessa luettaisiin kuuluvaksi siihen rovastikuntaan, johon ne kuuluivat ennen 1.1.2020 toteutuneita
hiippakuntamuutoksia.
Johtokunta päätti lähettää tämän esityksen tiedoksi sekä lausuntoa varten IITA:n sopimusseurakunnille, rovastikunnille sekä tuomiorovastikunnalle.
Aluekeskuksen toimintaa ohjaavan sopimuksen mukaisesti isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy johtokunnan johtosäännön ja ennen
tätä käsittelyä siitä on hankittava sopijaseurakuntien lausunnot.
Nykyinen johtokunta jatkaa tehtävässään, kunnes johtosäännön muutos
on saatu vahvistettua ja uusi johtokunta nimettyä tehtäväänsä.
Johtokunnan päätös lähetettiin lausuntoa varten sopimusseurakunnille,
rovastikunnille sekä tuomiorovastikunnalle.
Lausuntoja saatiin kaikkiaan 11 kpl, joissa kaikissa puollettiin tehtyä
muutosesitystä. Kontiolahden seurakunnan kirkkoneuvoston tekemässä päätöksessä 20.1.2020/§ 10 oli pyydetty huomioimaan, että rovastikunnan seurakuntien edustajaa valitessa tulee kuulla kirkkoneuvostoja
valinnan suorittamiseksi.
Johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.2.2020. Johtokunta esittää, lausunnot kuultuaan, isäntäseurakunnan yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle johtosäännön muuttamista seuraavasti:
Johtosääntö, kohta 2. Hallinto 3 §:
Aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, joka kokoontuu
vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan varsinaiset jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet valitaan aina neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Toimintakausi vastaa kirkkovaltuustojen toimintakautta.
Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy siten, että isäntäseurakuntayhtymällä on johtokunnassa kaksi jäsenpaikkaa, joista toinen on puheenjohtajan paikka. Tämän lisäksi jäsenmäärältään kolmella suurimmalla seurakuntataloudella (isäntäseurakuntayhtymä pois lukien) on kullakin yksi
(1) jäsenpaikka johtokunnassa. Kaikilla edellä mainituilla johtokunnan
jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Loput jäsenet valitaan rovastikunnittain siten, että kukin rovastikunta valitsee johtokuntaan yhden (1) jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Kuopion hiippakunnan ulkopuoliset IT-aluekeskuksen sopijaseurakunnat tulkitaan tässä yhteydessä kuuluvaksi siihen rovastikuntaan, johon ne kuuluivat ennen hiippakuntajaon muutosta.
Edustajaksi voidaan valita seurakunnan viranhaltija, toimihenkilö tai
muu luottamushenkilö. Valinnassa on syytä kiinnittää huomiota henkilön
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IT-asiantuntemukseen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtokunnan kokouksen sihteerinä toimii aluekeskuksen tietohallintopäällikkö, ellei johtokunta toisin päätä.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään 5 jäsentä sitä pyytää,
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Johtokunnan päätöksenteko tapahtuu yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa
tasatilanteessa ratkaisu tehdään arvalla. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä.
Aluekeskuksen tietohallintopäällikkö toimii johtokunnan kokouksissa
esittelijänä ja hänellä on oikeus käyttää kokouksissa puhevaltaa. Tarvittaessa puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin seurakunnan muita työntekijöitä ja/tai asiantuntijoita, joilla on kokouksessa puhevalta.
Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava vähintään 2 viikkoa ennen kokousta sekä esityslista vähintään 3 päivää ennen kokousta.
Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkastaa ja allekirjoittaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjat toimitetaan johtokunnan jäsenille ja jäsenseurakunnille.
Seurakuntien edustajien kokousmatkakulut maksetaan aluekeskuksen
varoista.
Johtokunnan kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020/§ 37.
Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että It-yhteistyöalueen johtosäännön kohta 2, Hallinto 3 §, muutetaan
johtokunnan 25.2.2020 hyväksymän esityksen mukaisesti.
Koska kirkkohallitus on 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä yhteiselle kirkkoneuvostolle, päätti yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2020/§ 65,
1. että IT-yhteistyöalueen johtosäännön kohta 2, Hallinto 3 §, muutetaan johtokunnan 25.2.2020 hyväksymän esityksen mukaisesti ja
2. että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päätöksen seuraavassa
kokouksessaan.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
-

Päätös:

kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkoneuvoston 30.3.2020/§ 65
tekemän päätöksen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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26
KOKOUSAIKATAULU: syyskausi 2020
Esityslistan liitteenä 17 on yhteisen kirkkoneuvoston, yhteisen kirkkovaltuuston ja valmisteluryhmien kokousaikataulu syyskaudelle 2020.
29.9.2020 pidettävän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä
pidetään valtuustoseminaari rakenteista.
20.10.2020 alkaen klo 18.00 pidetään keskusseurakuntatalon koulutussalissa valtuustoseminaari lähetyksestä.
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa,
-

Päätös:

että yhteinen kirkkovaltuusto katsoo kokousaikataulun tietoonsa
saatetuksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 17: kokousaikataulu
27
ILMOITUSASIAT
Kirkkovaltuusto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

28
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto:

Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus. Liite 18.

Liite 18: Valitusosoitus
29
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo
19.05.

Erika Suominen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 16.6.2020

Soili Hanttu

Pauliina Huhtala

