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YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 27.4.2021
Aika

Ti 27.4.2021 klo 18.00 – 19.06

Paikka

Alavan kirkko, Keihäskatu 5 B, Kuopio ja Teams-etäyhteys

Kokoonpano ja läsnäolo

puheenjohtaja Erika Suominen
39 valtuutettua
Lisäksi Taisto Toppinen saapui klo 18.37, § 27 käsittelyn aikana

Kokoukseen kutsuttu

Juha Moilanen, puistopäällikkö, läsnä, poistui klo 18.43, § 27 käsittelyn jälkeen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Erika Suominen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi
ja avasi kokouksen. Vs. kirkkoherra Risto Voutilainen piti alkuhartauden.
Veisattiin virrestä 105:4.

24
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 15.4.2021 aluekeskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille on esityslista liitteineen lähetetty sähköpostissa
14.4.2021.
Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin,
että läsnä oli 40 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.

25
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Olli Kankimäki ja Tiina Marjanen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Kankimäki ja Tuula Merjola-Partanen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 29.4 - 26.5.2021 hallintopalveluissa hallintopalveluiden
aukioloaikana.

26
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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27
KREMATORIOUUNIN HANKINTA
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 22.3.2021/§ 36
Seurakuntayhtymä käynnisti 20.12.2019 julkaistulla hankintailmoituksella
Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteita koskevan hankinnan. Hankintamenettelynä oli avoin menettely ja hankinnan ennakoitu arvo oli
800.000,00 euroa. Hankinta oli EU-hankinta. Tarjouksen valintaperusteena
oli halvin hinta.
Seurakuntayhtymä sai tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan 3.2.2020
klo 14.00 mennessä kolme tarjousta; GEM Matthews International s.rl:n
(jäljempänä ”GEM”) tarjous (29.1.2020) ja Höganäs Borgestad Oy:n tarjoukset A ja B (29.1.2020).
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti
30.3.2020, 56 §, valita Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän uuden krematorion krematoriolaitteiden toimittajaksi halvimman tarjouksen tehneen Höganäs Borgestad Oy.
GEM Matthews International s.r.l. valitti päätöksestä markkinaoikeuteen.
Markkinaoikeus antoi asiassa päätöksensä 5.2.2021. Se totesi, että tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa hankintayksikkö ei vaatinut tarjouskilpailun
voittaneen Höganäs Borgestad Oy:n voimavarahankkijana toimineelta Crematec AB:ltä lain edellyttämää ESPD-lomaketta eikä muutoinkaan selvittänyt, täyttyvätkö tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut referenssejä koskevat
soveltuvuusvaatimukset hankintalain 92 §:n 3 momentin mukaisesti myös
kyseisen yhtiön osalta. Markkinaoikeus totesi Kuopion seurakuntayhtymän
menetelleen hankintapäätöstä tehdessään hankintasäännösten vastaisesti,
kun se on jättänyt selvittämättä sen yhtiön soveltuvuuden, jonka voimavaroihin voittanut Höganäs Borgestad Oy oli tarjouksessaan viitannut.
Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja kielsi sen täytäntöönpanon
70.000 euron sakon uhalla. Lisäksi markkinaoikeus velvoitti seurakuntayhtymän korvaamaan GEM Matthews International s.r.l:n oikeudenkäyntikulut
9.756 eurolla.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 22.2.2021, 54 §, että Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymä ei valita markkinaoikeuden päätöksestä, ja markkinaoikeuden
päätös on lainvoimainen.
Markkinaoikeuden päätöksen mukaan hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi
tarjoajien soveltuvuuden ja vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden
perustellun hankintapäätöksen. Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa krematoriouunin hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun
perusteella, sen on arvioitava tarjoajien soveltuvuus ja vertailtava tarjoukset
uudelleen sekä tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon
markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat.
GEM Matthews International s.r.l:ltä ja Höganäs Borgestad Oy:ltä on pyydetty markkinaoikeuden päätöksen perusteella tarjoajien soveltuvuuden arviointiin tarvittavat täsmennykset.
Jätettyjen tarjousten sekä nyt toimitettujen täydentävien täsmennysten perusteella on toteutettu tarjousten arviointi seuraavasti:
1. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
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Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyyntöaineistossa. Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamiseksi hankintayksikkö pyysi harkintavaltansa puitteissa
Höganäs Borgestad Oy:ltä ja GEM Matthews International s.r.l:ltä tarvittavat täsmennykset tarjouksissa ilmenneisiin puutteisiin. Täsmennyspyynnöt
koskivat tarjouksissa olleita epäolennaisia puutteita ja täsmentämispyynnöissä toteutettiin tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta siten, että
täsmentämismahdollisuus annettiin samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille. Pyydetyt täsmennykset saatiin Höganäs Borgestad Oy:ltä 11.2.2020 (selonottoneuvottelun 10.2.2020 pohjalta) ja 4.3.2021
sekä GEM Matthews International s.r.l:tä 10.3.2021. Kaikki tarjoajat toimittivat pyydetyt täsmennykset asetettuun määräaikaan mennessä.
Saatujen täsmennysten perusteella todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät
tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Kaikki tarjoajat täyttivät myös ESPD-lomakkeen perusteella tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikkö pyytää voittanutta tarjoajaa toimittamaan vielä ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko tarjoajaa hankintalain 80
§:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste ja täyttyvätkö hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Tarjottavaa toimitusta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä.
Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että Höganäs Borgestad Oy:n tarjous
B oli tarjouspyynnön vastainen. Kyseisessä tarjouksessa tarjottiin nykyisen
uunin siirtämistä uuteen rakennukseen, joten se ei vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia. Edellä mainitun johdosta Höganäs Borgestad Oy:n tarjous
B suljettiin pois tarjouskilpailusta.
Kaikki muut tarjoukset todettiin saatujen täsmennysten jälkeen tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun.
3. Tarjousten vertailu
Hankinnan valintaperusteena on halvin vertailuhinta. Tarjouspyynnössä oli
ilmoitettu, että tarjouksista hyväksytään vertailuhinnaltaan halvin tarjous niiden toimittajien joukosta, jotka täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja
joiden tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
3.1. Hintavertailu
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hintavertailu suoritetaan seuraavasti:
”Tarjoushinta annetaan 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 annetaan arvonlisävero eriteltynä.
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Uunitoimituksen hinta ja 5 vuoden huoltojen sekä muurausten hinta yhteensä em. tarkennuksilla yhteensä on vertailuhinta, jota käytetään tarjousvertailussa.”
Hintavertailu ilmenee liitteestä 5 (hintavertailutaulukko). Hintavertailun mukaiset vertailuhinnat (sis. alv 24 %) ovat seuraavat:
- Höganäs Borgestad Oy (tarjous A), 1.026.720,00 euroa (828.000 euroa,
alv 0 %)
- GEM Matthews International s.r.l., 1.042.344,00 euroa (840.600 euroa,
alv 0 %)
4. Yhteenveto
Tarjouskilpailussa vertaillut tarjoukset sijoittuvat paremmuusjärjestyksessä
seuraavasti:
1. Höganäs Borgestad Oy (tarjous A), 1.026.720,00 euroa (828.000 euroa,
alv 0 %)
2. GEM Matthews International s.r.l., 1.042.344,00 euroa (840.600 euroa,
alv 0 %).
Päätös: Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi seuraavaa:
1. Höganäs Borgestad Oy:n tarjous B hylätään tarjouspyynnön vastaisena
2. Toimittajaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Höganäs Borgestad
Oy sen tarjouksen A perusteella
3. Hallintojohtaja ja puistopäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan hankintasopimus
Yhteinen kirkkoneuvosto 12.4.2021/§ 81
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle:
1. Höganäs Borgestad Oy:n tarjous B hylätään tarjouspyynnön vastaisena
2. Toimittajaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Höganäs Borgestad
Oy sen tarjouksen A perusteella
3. Hallintojohtaja ja puistopäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan hankintasopimus
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle:
1. Höganäs Borgestad Oy:n tarjous B hylätään tarjouspyynnön vastaisena
2. Toimittajaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Höganäs Borgestad
Oy sen tarjouksen A perusteella
3. Hallintojohtaja ja puistopäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan hankintasopimus

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LUHASTENSALO NRO 27 HUVILATONTIN MYYNTI
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 22.3.2021/§ 33
Olli Hirsimäki ja Tea Vimpari ovat tehneet ostoilmoituksen 2000 m2:n määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus 297–423-1-96, joka vastaa
seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Luhastensalo nro 27.
Kohde sijaitsee Luhastensalon saaressa. Voimassa oleva 2000 m2:n vuokrasopimus päättyy 19.3.2032. Ostotarjous joka on päivätty 15.2,2021 sekä
kartta on esityslistan liitteenä nro 3.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet ja hinnat,
joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai
vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000
m2, jonka 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.
Olli Hirsimäki ja Tea Vimpari ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman
hinnan ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Luhastensalo nro 27,
2000 m2:ä hintaan 18.000 €, mahdollinen ylimenevä osa 4.00 euroa/m2.
Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle:
- että Olli Hirsimäelle ja Tea Vimparille myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta 297-423-1-96,
2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Luhastensalo nro 27 seuraavin ehdoin:
- että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 18.000 euroa
- että lisämaan hinta on 4.00 €/m2
- että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista ja
- että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 12.4.2021/§ 85
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle:
1. että Olli Hirsimäelle ja Tea Vimparille myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila -nimisestä tilasta 297-423-196, 2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä
olevaa huvilatonttia Luhastensalo nro 27 seuraavin ehdoin:
2. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 18.000 euroa
3. että lisämaan hinta on 4,00 €/m2
4. että ostaja vastaa tontin lohkomis- ja lainhuutokustannuksista,
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja
6. että kauppakirjan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa hallintojohtaja.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle:
1. että Olli Hirsimäelle ja Tea Vimparille myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila -nimisestä tilasta 297-423-1-96,
2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa
huvilatonttia Luhastensalo nro 27 seuraavin ehdoin:
2. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 18.000 euroa,
3. että lisämaan hinta on 4,00 €/m2,
4. että ostaja vastaa tontin lohkomis- ja lainhuutokustannuksista,
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja
6. että kauppakirjan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittaa hallintojohtaja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: ostotarjous ja kartta
29
ERON MYÖNTÄMINEN ERKKI PESOSELLE YHTEISEN
KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.4.2021/§ 86
Erkki Pesonen, joka on Puijon seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, on muuttanut pois Puijon seurakunnan alueelta.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n perusteella hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
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Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että Erkki Pesoselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle:
- että Erkki Pesoselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

30
ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2021/§ 42
Erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa on ilmoittanut eroavansa erityisnuorisotyönohjaajan virasta 1.10.2021 lukien.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 suunnitelman
yhteisen seurakuntatyön uudelleen organisoimiseksi. Suunnitelma annettiin
tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle 17.12.2019. Suunnitelman mukaan erityisnuorisotyönohjaajan virkaa ei täytetä, kun nykyinen viranhaltija eroaa
virasta.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että erityisnuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan 1.10.2021 lukien.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
- että erityisnuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan 1.10.2021 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

31
KIINTEISTÖN KUIVINNIEMENTIE 12 (297-17-15-7) MYYMINEN
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.2.2021/§ 9
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 ja kiinteistötunnus on 297-17-15-7. Lahjakirjan ehtojen mukaan lahjan
saaja pyrkii myymään kiinteistön kahden vuoden kuluessa lahjoituspäivästä.
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Männistön seurakunta lahjoittaa 50 % myynnistä saatavista varoista Kirkon Ulkomaanavulle. 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. Kirkkovaltuusto vahvisti 16.6.2020 yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen ottaa lahjan vastaan, hyväksyy lahjakirjan ja sitoutuu täyttämään lahjakirjan ehdot.
Kuivinniementie 12 kiinteistöstä on laadittu arviokirja OP Koti Pohjois-Savo Oy
LKV:n kautta 21.10.2020. Arviointiasiantuntija Jaakko Korpela on laatinut arviokirjan.
Kiinteistön pinta-ala on n. 1243 m² Kuopion kaupungin Rahusenkankaan kaupunginosassa kiinteistötunnus 297-17-15-7 ja määräalalla olevat rakennukset.
Alueella vallitsee asemakaava, kaavamerkintä AO (asuintalojen korttelialue).
Tontille saa rakentaa enintään kaksi asuntoisen omakotitalon. Suurin sallittu
kerrosluku on 1, mutta ullakolle saa rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja siten, että se on enintään 2/3 suurimman kerroksen alasta eli kokonaisrakennusala olisi noin 200 k-m2. Lisäksi tontille saa rakentaa talousrakennuksen, joka
on pinta-alaltaan noin 30 m2.
Rakennuspaikalla sijaitsee asumattomana ja kylmillään oleva 1953 rakennettu
omakotitalo, jonka pinta-ala on noin 112 m2. Talo on purkukuntoinen ja kohteeseen ei ole tehty kuntotarkastusta. Kiinteistöllä on lisäksi autotallirakennus
vuodelta 1963 kerrosalaltaan 16 k-m2. Rakennus on purkukuntoinen. Molemmat rakennukset myydään purkukuntoisena ja ostaja vastaa irtaimiston tyhjennyksestä.
Arviokirjan mukaan markkina-arvo arviointihetkellä 21.10.2020 on suuruusluokkaa 70 000 euroa +/- 15%.
Kuivinniementie 12 oli myynnissä tarjouskauppana ajalla 31.10. – 5.12.2020.
Tarjouskaupan järjesti Kiinteistömaailma Kuopion Kodit Oy LKV Eija Koistinen.
Tarjouskauppa suljettiin lauantaina 5.12. klo 10.30. Tarjouskaupan parhaan ja
viimeisen tarjouksen 73 000,00 € jätti Markku Remes. Esityslistan liitteenä 4
on kartta. Arvio ja ostotarjous ovat nähtävänä kokouksessa.
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.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että myydään Markku Remekselle Kuopion seurakuntayhtymän omistama
Kuivinniementie 12 määräala 1243 m²:n ja sillä olevat purkukuntoiset rakennukset
- että määräalan ja rakennusten myyntihinta on 73 000,00 €,
- että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kiinteistöpäällikön päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2021/§ 46
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle:
1. että Markku Remekselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistama Kuopion kaupungin Rahusenkankaan kaupunginosassa sijaitseva tontti, kiinteistötunnus 297-17-15-7 ja tontilla sijaitsevat purkukuntoiset
rakennukset,
2. että tontin ja rakennusten myyntihinta on yhteensä 73.000,00 €,
3. että ostaja vastaa lainhuutokuluista,
4. että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle:
1. että Markku Remekselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistama Kuopion kaupungin Rahusenkankaan kaupunginosassa sijaitseva tontti, kiinteistötunnus 297-17-15-7 ja tontilla sijaitsevat purkukuntoiset
rakennukset,
2. että tontin ja rakennusten myyntihinta on yhteensä 73.000,00 €,
3. että ostaja vastaa lainhuutokuluista,
4. että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: arviokirja ja tonttikartta
Liite 3: ostotarjous
32
LISÄMAAN MYYNTI SÄYNEENSALON SAARESTA
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.2.2021/§ 10
Juhani Tiikkaja haluaisi ostaa lisämaata omistamalleen tontille 297-423-4-4,
jonka pinta-ala on 1200 m2. Perusteluna lisämaan ostolle nykyisen tontin
muoto, joka on muodoltaan hyvin kapea. Pihapiirin laajentaminen parantaisi
mahdollisuuksia erilaisille mökkiharrasteille. Lisämaan osto auttaisi myös loppukesäiseen ongelmaan rantautumisessa. Lahti on suurelta osin erittäin matala. Rakennusoikeudelle ei ole tarvetta.
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Juhani Tiikkaja on tehnyt ostotarjouksen n. 2500 m2:n määräalasta SaaristoPappilan tilalta kiinteistötunnus 297–423-1-96. Kohde sijaitsee Säyneensalon
saaressa. Hän tarjoaa 4,00 €/m2 ja puustosta 2500,00 €. Myyntihinta olisi
4,00 €/m2 x 2500 m2 = 10 000,00 € + puusto 2500,00 € = 12 500,00 €. Ostotarjous joka on päivätty 3.12.2020 sekä kartta on esityslistan liitteenä nro 5.
Määräalasta on laatinut arviokirjan Arto Kosunen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savosta 15.1.2021. Arviokirjassa 2500 m2 maapohjan hinta-arvio on
10 000,00 € (4,00 €/m2) ja puuston arvo 2 400,00 €. Yhteensä määräalan kokonaisarvo on 12 400,00 €. Alueella olevan yleiskaavan mukaan lisämaa alueella ei ole rakennusoikeutta.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Juhani Tiikkajalle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta 297-423-1-96, 2500 m2:n määräala
seuraavin ehdoin:
-

että 2500 m2:n suuruisen määräalan hinta on 10 000 € (4,00 euroa / m2)

-

että puuston hinta on 2 500,00 €

-

että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista ja

-

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kiinteistöpäällikön päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2021/§ 47
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Juhani Tiikkajalle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamasta Saaristo-Pappila -tilasta, kiinteistötunnus 297-423-1-96,
2500 m2 määräala
2. että määräalan myyntihinta on 10.000 € (4,00 €/m2),
3. että määräalalla olevan puuston arvo on 2.500 €,
3. että ostaja vastaa lohkomis- ja lainhuudatuskuluista,
4. että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
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1. että Juhani Tiikkajalle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamasta Saaristo-Pappila -tilasta, kiinteistötunnus 297-423-1-96,
2500 m2 määräala
2. että määräalan myyntihinta on 10.000 € (4,00 €/m2),
3. että määräalalla olevan puuston arvo on 2.500 €,
3. että ostaja vastaa lohkomis- ja lainhuudatuskuluista,
4. että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: arviokirja
Liite 5: ostotarjous ja kartta
33
HUVILATONTIN LUHASTENSALO NO 33 MYYNTI
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.2.2021/§ 11
Annastiina Larronmaa ja Pekka Koponen ovat tehneet ostoilmoituksen 2000
m2:n määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus 297–423-1-96,
joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Luhastensalo nro 33. Kohde sijaitsee Luhastensalon saaressa. Voimassa oleva 2000
m2:n vuokrasopimus päättyy 31.12.2028. Ostotarjous joka on päivätty
26.10.2020 sekä kartta on esityslistan liitteenä nro 6.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet ja hinnat,
joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai
vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000
m2, jonka 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.
Annastiina Larronmaa ja Pekka Koponen ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston
vahvistaman hinnan ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Luhastensalo nro 33, 2000 m2:ä hintaan 17 300 €, mahdollinen ylimenevä osa 4.00
euroa/ha.
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Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Annastiina Larronmaalle ja Pekka Koposelle myydään Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta 297-4231-96, 2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Luhastensalo nro 33 seuraavin ehdoin:
-

että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 17 300 euroa

-

että lisämaan hinta on 4.00 €/m2

-

että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista ja

-

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kiinteistöpäällikön päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2021/§ 48
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Annastiina Larronmaalle ja Pekka Koposelle myydään Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila -tilasta, kiinteistötunnus 297-423-1-96, 2000 m2 määräala,
2. että määräalan myyntihinta on 17.300 €,
3. että lisämaan hinta on 4,00 €/m2,
3. että ostajat vastaavat lohkomis- ja lainhuudatuskuluista,
4. että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Annastiina Larronmaalle ja Pekka Koposelle myydään Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila -tilasta, kiinteistötunnus 297-423-1-96, 2000 m2 määräala,
2. että määräalan myyntihinta on 17.300 €,
3. että lisämaan hinta on 4,00 €/m2,
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3. että ostajat vastaavat lohkomis- ja lainhuudatuskuluista,
4. että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: ostotarjous ja kartta
34
KAHDEN EROTTAMATTOMAN MÄÄRÄALAN MYYNTI TILALTA KAAVIN PAPPILA, 204-403-23132
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.2.2021/§ 12
Tontit sijaitsevat Kaavin Hukkasaaressa tilalla 204-403-23-132. Tontit ovat lohkomattomia, pyykein maastoon merkittyjä. Ne sijaitsevat Hukkasaaren pohjoispäässä.
Kaavin kunnan Kaavinjärvi – Rikkavesi ympäristön osayleiskaavassa tontit on
merkitty merkinnällä RA-1 tontit 1, 2 ja 3. Alue on tarkoitettu kaavassa lomaasuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, saunan sekä tarpeellisia talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteen laskettu kerrosala on enintään 120 m2. Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla loma-asunto tulee sijoittaa vähintään 25 m ja kokonaispinta-alaltaan
enintään 25 m2 suuruinen rantasauna vähintään 15 m etäisyydellekeskiveden
korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m2.
Markku Kosloff on tehnyt ostotarjouksen tonteista 1 ja 2. Tonttien arvioitu pintaala on kaavaselostuksen tonttien keskikoon mukaan n. 4 680 m2 / tontti. Kahden tontin pinta-ala on yhteensä noin 1,0 ha. Tarjouksen kokonaishinta kahdesta tontista (tontit 1 ja 2) on yhteensä 31 600 €.
Tonteista on laadittu 15.1.2021 kiinteistöarvioijan arvio. Arvion on laatinut Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savosta Arto Kosunen (LKV). Kohteen kahden rantarakennuspaikkojen arvioitu yhteisarvo on 23 000 € ja kohteen metsätalousmaan käypä arvo on noin 8 600 €. Määräalojen yhteispinta-ala on noin 1,0 ha
ja arvo puusto ja maapohja on yhteensä 31 600,00 €.
Tarjous vastaa kiinteistöarvioijan arviota, joten tarjous voitaneen hyväksyä.
Esityslistan liitteenä 7 on kartta. Arvio ja ostotarjous ovat nähtävänä kokouksessa.
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.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
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- että Markku Kosloffille myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Kaavin pappila nimisestä tilasta 204-403-23-132, kaksi erottamatonta
määräalaa tontit 1 ja 2 seuraavin ehdoin:
-

että tonttien 1 ja 2 yhteensä noin 1 ha:n suuruisen erottamattoman määräalan hinta on 31 600 euroa

-

että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista ja

-

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kiinteistöpäällikön päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2021/§ 49
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Markku Kosloffille myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamasta Kaavin pappila -tilasta, kiinteistötunnus 204-403-23-132,
kaksi erottamatonta määräalaa, tontit 1 ja 2, seuraavin ehdoin,
2. että tonttien 1 ja 2, yhteensä noin 1 ha:n suuruisen erottamattoman määräalan myyntihinta on 31.600 €,
3. että ostaja vastaa lohkomis- ja lainhuudatuskuluista,
4. että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Markku Kosloffille myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
omistamasta Kaavin pappila -tilasta, kiinteistötunnus 204-403-23-132,
kaksi erottamatonta määräalaa, tontit 1 ja 2, seuraavin ehdoin,
2. että tonttien 1 ja 2, yhteensä noin 1 ha:n suuruisen erottamattoman määräalan myyntihinta on 31.600 €,
3. että ostaja vastaa lohkomis- ja lainhuudatuskuluista,
4. että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 7: arviokirja
Liite 8: ostotarjous ja kartta
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35
ULKOILUREITTISOPIMUKSEN UUSIMINEN JA MOOTTORIKELKKAREITIN
MUUTOS TILALLA REPOKANGAS, 297- 467-15 - 40
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.2.2021/§ 13
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Vehmersalmen kunnalla nykyisin Kuopion kaupungilla on ulkoilureittisopimus kiinteistöllä 297-467-15-40 Repokangas. Sopimus on ollut voimassa vuodesta 1998. Kuopion kaupunki pyytää muutosta moottorikelkkauran linjaukseen. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistön alueella tulee muutoksen myötä uutta uraa n. 560 metriä. Kelkkailu-uran
leveys maastossa on enintään n. 4 metriä. Liitteenä nro 8 on reittikartta.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

että ulkoilureittisopimukseen tehdään moottorikelkkauran linjauksen
muutos ja

-

että kaupunki suorittaa uran siirron mukaisesta käyttöoikeudesta kertakorvauksena 134,40 euroa.

-

että ulkoilureittisopimus uusitaan entisin ehdoin.

Päätös: Kiinteistöpäällikön päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2021/§ 50
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että ulkoilureittisopimukseen tehdään moottorikelkkauran linjauksen muutos,
2. että kaupunki maksaa uran siirron mukaisesta käyttöoikeudesta kertakorvauksena 134,40 euroa,
3. että ulkoilureittisopimus uusitaan entisin ehdoin ja
4. että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että ulkoilureittisopimukseen tehdään moottorikelkkauran linjauksen muutos,
2. että kaupunki maksaa uran siirron mukaisesta käyttöoikeudesta kertakorvauksena 134,40 euroa,
3. että ulkoilureittisopimus uusitaan entisin ehdoin ja
4. että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 9: reittikartta
36
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS , NO 55139241, TILALLA MUURUVEDEN KIRKKO,
174-426-4-357
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.2.2021/§ 14
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä Muuruveden
kirkko 297-423-1-96 tilalle.
Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle.
Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi aikaa kuin
se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä nro 9 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja suorittaa maanomistajalle
maakaapelin alueelta korvauksen sekä jakokaappi/ puustovahinko korvauksen. Kertakorvaus on 1965,50 € (612,50 € + 1352,00 €), korvaus määräytyy
liitteen mukaan Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta kaadetaan,
jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi,
- että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus Muuruveden kirkko 174-426-4-357 tilalle Muuruvedelle
liitteen nro 9 mukaisesti ja
- että hyväksytään kertakorvauksena 1965,50 euroa.
Päätös: Kiinteistöpäällikön päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2021/§ 51
Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus tilalle Muuruveden kirkko, kiinteistötunnus 174-426-4-357
liitteen mukaisesti ja
2. että hyväksytään kertakorvauksena 1.965,50 euroa.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus tilalle Muuruveden kirkko, kiinteistötunnus 174-426-4-357
liitteen mukaisesti ja
2. että hyväksytään kertakorvauksena 1.965,50 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA
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Liite 10: sopimus ja kartta
37
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2021/§ 55
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 4.2.2021, kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 §:n 1 momentin nojalla, määrännyt Kallaveden seurakunnan kirkkoherra Matti Pentikäisen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi ajalle 1.3.2021 – 31.12.2022.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että
- päätös saatetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Kirkkovaltuuston käsittely
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto katsoo asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

38
ILMOITUSASIAT
Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.

39
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:

Muita asioita ei ollut.

40
VALITUSOSOITUS
Päätös:

Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä

Liite 11: valitusosoitus
41
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo
19.06.

Erika Suominen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 27.4.2021

Olli Kankimäki

Tuula Merjola-Partanen

