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Kokoonpano ja läsnäolo
Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä, poistui 67 § kä-

sittelyn jälkeen

Leena Kumpusalo
Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä, poistui 67 § kä-

sittelyn jälkeen

Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell
Sirkka Vuorinen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Kumpusalon varajäsen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Tuulikki Kuhlman

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
poissa

Kokoukseen kutsuttu

Raimo Hakkarainen
Aarne Laukkanen
Seppo Marjanen
Petri Rautio
Riitta Immonen
Irene Venejärvi
Risto Voutilainen
Martti Ängeslevä

johtava oppilaitosteologi läsnä 58-61 §
puistopäällikkö
poissa
diakoniajohtaja
poissa
kiinteistöpäällikkö
läsnä 58-68 §
varhaiskasvatuksen ohjaaja läsnä 58-61 §
perheasiainneuvottelukesk. läsnä 58-61 §
joht. sairaalasielunhoitaja läsnä 58-61 §
tietohallintopäällikkö
poissa

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin
virsi 121.

Matti Jantunen

läsnä

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

3/2015
3/2015

2

58
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista on postitettu hallintovirastosta 25.3.2015.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

59
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Sisko Pihl ja Maija Taskinen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 1.4. – 15.4.2015 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

60
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Koska kirkkoneuvoston sihteeri Tuulikki Kuhlman oli poissa, puheenjohtaja kutsui tämän kokouksen sihteeriksi Arja Keräsen.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

61
VUODEN 2014 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 kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa.
Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot
on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
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Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä.
Vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjat - tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase,
liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja - ovat esityslistan liitteenä 1.
Vuoden 2014 toimintatuottojen loppusumma on 4 206 302 euroa ja toimintakulujen loppusumma 22 446 077 euroa. Toimintatuottoja kertyi 7,4
% enemmän kuin vuonna 2013. Toimintakulut olivat 2,4 prosenttia pienemmät kuin edellisenä vuonna Verotuloja kertyi 22 111 527 euroa mikä
on n. 291 194 euroa eli 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 mutta 661 127 euroa eli 3,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa oli arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20 036 007 euroa,
mikä on 2,4 % vähemmän kuin vuonna 2013 ja yhteisöverotuloja 2 075
520 euroa eli 11,2 % edellisvuotta enemmän. Vuosikate on 2 268 200 euroa ylijäämäinen ja kattaa poistot, joiden suuruus vuoden 2014 tilinpäätöksessä on 1 500 922 euroa.
Tilikauden tulos osoittaa 1 673 777 euron ylijäämää. Ylijäämä aiheutuu
toimintakulujen pienemisestä ja verotulojen arvioitua positiivisemmasta
kehityksestä ja myös poikkeuksellisen suurista satunnaisista tuotoista.
Poistoeron ja varausten jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 1 797 759 euron ylijäämää.
Odotettua positiivisempi talouden kehitys vuonna 2014 ei muuta seurakuntayhtymän talouden suurta kuvaa. Vaikka jatkuvasti korkealla tasolla
pysyttelevä kirkosta eroaminen ei toistaiseksi tunnu vaikuttaneen kovinkaan radikaalisti kirkollisverokertymiin, on seurakuntayhtymässä syytä varautua laskeviin kirkollisverotuloihin sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamiseen päivittämällä ja toteuttamalla laadittuja kiinteistö- ja henkilöstöstrategioita.
Ehdotus kirkkoneuvoston esitykseksi tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty toimintakertomuksessa. Tilikauden ylijäämä, 1 797 759 euroa, esitetään kirjattavaksi
oman pääoman tilikauden ylijäämä-tilille.
Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään,
2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen,
3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja
4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
sekä
5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista
koskeviksi toimenpiteiksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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62
HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014
Hautausmaat hoidetaan verovaroin. Yksittäisten hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluukin omaisille. Haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto on oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014 ovat toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjan sivuilla 112 - 114. Hautainhoitorahaston
toimintatuotot vuodelta 2014 olivat 487 140 euroa ja toimintakulut
553 510 euroa. Tuloslaskelma osoittaa 31 495 euron ylijäämää.
Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja
hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan
voidaan selvittää rahaston yli- tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on
vuoden 2014 lopussa 486 719 euroa ylikatteinen. Laskelmassa ei ole
huomioitu ainaishoitosopimuksia.
Tilintarkastajat suorittavat hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.
Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä yksityiskohtaisemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2014 hyväksytään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

63
MAANINGAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014
Maaningan seurakunta liittyi 1.1.2015 Kallaveden seurakuntaan ja osaksi
Kuopion seurakuntayhtymää.
Maaningan seurakunnassa laaditaan vielä vuoden 2014 tilinpäätös. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan laajentuneen seurakunnan yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija laativat ja
allekirjoittavat yhdistyneiden seurakuntien tilinpäätöksen. Näin ollen Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja laativat ja allekirjoittavat Maaningan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta
2014. Tilintarkastuksen suorittavat Maaningan seurakunnan kirkkovaltuuston valitsemat tilintarkastajat. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä.
Maaningan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 on esityslistan liitteenä 2. Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2014 oli 87 231,70 euroa ja
toimintakulujen loppusumma 748 419,49 euroa. Verotuloja kertyi
674 967,50 euroa, mikä on 7,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013
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Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2014 peräti 9,2 prosenttia vähemmän
kuin vuonna 2013. Yhteisöveron tuotto sen sijaan nousi 13,1 prosenttia.
Vuosikate on 34 259,30 euroa miinuksella. Tilinpäätös osoittaa 49 004,92
euron alijäämää.
Tilikauden alijäämä 49 004,92 esitetään kirjattavaksi oman pääoman alijäämä tilille.
Hallintojohtaja ehdottaa
1. että Maaningan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 hyväksytään,
2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen,
3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja
4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
sekä
5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista
koskeviksi toimenpiteiksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

64
ITÄ-SUOMEN IT-ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014
Kuopion seurakuntayhtymä toimii Itä-Suomen IT-aluekeskuksen isäntäseurakuntana. Aluekeskus tuottaa palveluja 42 seurakuntataloudelle.
Aluekeskuksen toimintaa ohjaa ja johtaa johtokunta.
Johtokunnan johtosäännön 6 §:n 4 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä aluekeskuksen tilinpäätös ja toimittaa se määräaikaan
mennessä jäsenseurakunnille ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä vahvistaa vuosittain sopijaseurakuntien
maksuosuudet. Johtosäännön 6 §:n 5. kohdan mukaan johtokunta laatii
aluekeskuksen toimintakertomuksen ja toimittaa sen jäsenseurakunnille
ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Talousarvio vuodelle 2014 oli laadittu isäntäseurakunnan talousarvioraamia noudattaen. Aluekeskuksen menojen loppusumma vuonna 2014 oli
951 966 euroa. Aluekeskus on pysynyt hyvin vahvistetun talousarvion
puitteissa. Kokonaismenot olivat 61 813 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Lopullinen maksuosuus on 1,67 e/jäsen (talousarvion mukaan
1,79).
IT-alueen johtokunta käsitteli toimintakertomusta ja tilinpäätöstä
17.2.2015. Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja
päätti antaa ne tiedoksi jäsenseurakunnille.
IT-alueen toimintakertomus ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä 3.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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että toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

65
MÄÄRÄALAN MYYNTI KAAVIN PAPPILA-NIMISESTÄ TILASTA 204-403-23-132
Seurakuntayhtymä omistaa Kaavin kunnassa Kaavin pappila-nimisen tilan 204-403-23-132. Tila käsittää yhdeksän eri palstaa ja sen yhteispintaala on 140,8 ha.
Gillerit LTD R.N.51465086-niminen yhtiö Israelista on tehnyt ostotarjouksen koskien Kaavin pappila-nimisellä tilalla sijaitsevaa määräalaa, joka
käsittää Kaavinjärvessä sijaitsevan Petäjäsaari nimisen saaren. Saaren
pinta-ala on n. 16,8 ha. Ostotarjous, josta ilmenevät myös ostotarjouksen
ehdot on esityslistan liitteenä 4.
Ostajat tarjoutuvat ostamaan kiinteistön, jotta he voisivat kehittää kiinteistöä. Tarkoitus on rakentaa kiinteistölle vähintään 24 kappaletta 50 m2:n
suuruisia lomarakennuksia ja n. 200m2:n suuruinen päärakennus. Tiedossa on, että hanke tarvitsee toteutuakseen asiaan soveltuvan rantaasemakaavan ja mahdollisia muita kaavamuutoksia. Ostajat ovat valmistelleet asiaa yhdessä Kaavin kunnan kanssa. Kunnanjohtaja Ari Sopanen
on osallistunut asiaa koskeviin neuvotteluihin. Tarjoukseen sisältyy purkava ehto. Sen mukaan mikäli ostajan kannalta tarkoituksenmukaisia
kaavamuutoksia ei saada tehtyä, kauppa purkautuu.
Seurakuntayhtymän tulisi myyjänä sitoutua erikseen myymään
emä/kantatilasta tarvittaessa ostajalle lisärakennuspaikkoja siirrettäväksi
kaupankohteena olevalle määräalalle, jotta ostajat voivat rakentaa tarvittavan määrän rakennuksia Seurakuntayhtymä olisi velvollinen myymään
ostajan tarveharkinnan mukaan enintään seitsemän rakennuspaikkaa
niin, että yhden siirrettävän rakennuspaikan arvo on 11 500 euroa. Varsinaisena kauppahintana ostaja tarjoaa 90 000 euroa.
Käytännössä Petäjäsaaren kauppahinnaksi muodostuu 90 000 euroa.
Mikäli ostaja lunastaa rakennusoikeutta lisää kauppahinta nousee 11 500
– 80 500 lisärakennuspaikkojen määrästä riippuen. Jos ostaja ei saa tavoittelemaansa kaavamuutosta, kauppa purkautuu.
Lisäksi ostaja edellyttää, että kauppahinnasta maksetaan kauppakirjan
allekirjoitushetkellä 4 500 euroa ja loppuosa kauppahinnasta maksetaan
1 kuukauden kuluttua tarkoituksenmukaisen rakentamisen mahdollistaman kaavan voimaantultua.
Petäjäsaaresta, sen rakennusoikeudesta ja viereisen Hukkasaaren rakennusoikeudesta on laadittu kiinteistövälittäjän arvio. Tarjottu kauppahinta pysyy arvion rajoissa. Petäjäsaaren arvoksi on arvoitu 88 000 euroa
ja
Hukkasaaren
rakennuspaikkojen
arvoksi
12 200
euroa/rakennuspaikka. Arvion virhemarginaali on +- 10 %. Arvio karttaliitteineen on esityslistan liitteenä 5.
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Määräalan myynnille ei ole olemassa esteitä.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 23.2.2015. Kirkkoneuvosto päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Tämän jälkeen määräalan
puustosta on laadittu tarkennettu arvio. Arvio on esityslistan liitteenä 6.
Kauppahintaa on korotettu 25 000 eurolla 115 000 euroon. Ostajat ovat
hyväksyneet kauppahinnan korottamisen. Tätä koskeva tarjous on esityslistan liitteenä 7.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 24.3.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että seurakuntayhtymä myy Kaavin pappila-nimisestä tilasta 204-40323-132 Petäjäsaari nimisen saaren, jonka pinta-ala on 16,8 ha, määräalana Gillerit LTD-nimiselle yhtiölle
2. että kauppahinta on 115 000 euroa,
3. että seurakuntayhtymä sitoutuu myymään tarvittaessa ostajalle kantatilasta lisärakennuspaikkoja enintään seitsemän kappaletta 11 500
euron kauppahinnalla/rakennuspaikka,
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja,
5. että mikäli ostajan kannalta tarkoituksenmukaisia kaavamuutoksia ei
saada tehtyä, kauppa puretaan ilman erillistä korvausta ja
6. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Merkittiin että Hannu Tervonen ei osallistunut asian käsittelyyn.
Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

66
RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN
Seurakuntayhtymässä on ollut tapana asettaa suuremmille rakennusprojekteille erillinen rakennustoimikunta. Rakennustoimikunnan tehtävänä on
ollut valmistella ao. hanketta ja seurata ja valvoa sen toteutumista. Tämä
on johtanut siihen, että seurakuntayhtymässä on samaan aikaan useita
rakennustoimikuntia, mikäli käynnissä on useampia hankkeita.
Seurakuntayhtymään olisi perusteltua asettaa yksi rakennustoimikunta,
joka toimisi kaikkien hankkeiden rakennustoimikuntana. Tämä yhtenäis-
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täisi rakennushankkeiden toteuttamiskäytäntöjä ja helpottaisi eri hankkeiden koordinointia ja valvontaa.
Rakennustoimikunnan tehtävänä olisi uudis- ja peruskorjaushankkeiden
valmistelu ja rakennushankkeiden toteuttamisen seuranta ja valvonta.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 23.2.2015. Kirkkoneuvosto kiinnitti huomiota siihen, että esitetty rakennustoimikunnan kokoonpano ei täyttänyt tasa-arvolain mukaisia edellytyksiä, koska toimikunnan jäseniksi
esitettiin vain toista sukupuolta olevia henkilöitä.
Esitystä on tämän jälkeen tarkistettu. Rakennustoimikuntaan voitaisiin
nimetä puheenjohtajaksi arkkitehti Eero Koivisto ja muiksi jäseniksi diplomi insinööri Janne Kankkunen, rakennusmestari Markku Huttunen, arkkitehti Kaisu Vasara ja rakennusmestari Aira Pesonen. Kiinteistöpäällikkö
Petri Rautio voitaisiin määrätä toimikunnan sihteeriksi. Lisäksi rakennustoimikunnan jäsenenä olisi aina sen toimintayksikön edustaja, jonka tilojen rakentamisesta, tai peruskorjaamisesta on kysymys. Rakennustoimikunnalla on oikeus kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja hallintojohtajalla tulisi olla rakennustoimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymään asetetaan rakennustoimikunta,
2. että rakennustoimikunnan tehtävänä on uudis- ja peruskorjaushankkeiden valmistelu ja niiden toteuttamisen seuranta ja valvonta,
3. että rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi nimetään arkkitehti Eero
Koivisto ja muiksi jäseniksi diplomi insinööri Janne Kankkunen, rakennusmestari Markku Huttunen, arkkitehti Kaisu Vasara ja rakennusmestari Aira Pesonen.
4. että rakennustoimikunnan sihteeriksi määrätään kiinteistöpäällikkö
Petri Rautio,
5. että rakennustoimikunnan jäsenenä on aina sen toimintayksikön
edustaja, jonka tilojen rakentamisesta tai peruskorjaamisesta on kysymys,
6. että rakennustoimikunnalla on oikeus kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa,
7. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla
ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimikunnan kokouksissa ja
8. että rakennustoimikunnan pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnalle.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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VIESTINTÄRYHMÄN NIMEÄMINEN
Viestintäpäällikkö on toivonut, että seurakuntayhtymään nimettäisiin viestintäryhmä. Viestintäryhmän tehtävänä olisi toimia viestinnän asiantuntijana ja tukea seurakuntayhtymän, seurakuntien ja yhteisten työalojen
viestinnän suunnittelua ja toteuttamista. Viestintäryhmä osallistuisi viestintäsuunnitelman valmisteluun, antaisi palautetta viestinnän toteutumisesta ja seuraa viestinnän kehitystä. Yhtenä tehtävänä olisi miettiä viestinnän painopistealueita huomioiden resurssit ja erilaiset kohderyhmät.
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi nimetä viestintäryhmän. Sen jäsenten tulisi
olla pääsääntöisesti viestinnän ammattilaisia. Viestintäryhmään voitaisiin
nimetä toimittaja Katja Hedberg, lehtori Helena Kantanen, toimituspäällikkö Anne Heikkinen ja visuaalinen suunnittelija Milko Tarvainen sekä kirkkoherra Hannu Koskelainen, joka toimii Kirkko ja koti-lehden toimitusneuvoston puheenjohtajana. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto voisi nimetä
viestintäryhmään oman edustajansa. Edustajaksi voitaisiin nimetä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen. Viestintäryhmän
sihteeriksi voitaisiin määrätä viestintäpäällikkö Minna Siikaniva. Yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa. Esityslistan liitteenä 8 on ehdotus viestintäryhmän toimintasäännöksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymään nimetään viestintäryhmä,
2. että viestintäryhmän jäseniksi nimetään toimittaja Katja Hedberg, lehtori Helena Kantanen, toimituspäällikkö Anne Heikkinen, visuaalinen
suunnittelija Milko Tarvainen ja kirkkoherra Hannu Koskelainen sekä
kirkkoneuvoston edustajana yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen,
3. että viestintäryhmän puheenjohtajaksi nimetään toimituspäällikkö Anne Heikkinen,
4. että viestintäryhmän sihteeriksi määrätään viestintäpäällikkö Minna
Siikaniva,
5. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa ja
6. että viestintäryhmän toimintasääntö hyväksytään liitteen 8 mukaisena.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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TEKNISEN ISÄNNÖITSIJÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Rakennusmestari Pauli Niskanen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle rakennusmestarin työsuhteesta 1.9.2015. Hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaan rakennusmestarin työsuhde on tarkoitus täyttää. Työsuhde
julistettiin haettavaksi 25.1.2015 teknisen isännöitsijän nimikkeellä Savon
Sanomissa ja sähköisesti kirkon rekrytointisivuilla.
Hakuilmoituksessa kerrottiin, että teknisen isännöitsijän pätevyysvaatimuksena on ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto tai loppututkinto aiemmista tutkinnoista rakennusteknikkona tai rakennusmestarina sekä hyvä kokemus kiinteistöjen ylläpidosta, hankintatoimesta ja esimiestehtävistä. Hakijoilta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä, tuloshakuista toimintatapaa,
aloitteellisuutta sekä suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä.
Määräaikaan mennessä tehtävään haki 22 henkilöä. Yhteenvetohakijoista on esityslistan liitteenä 9. 20 hakijaa täytti tehtävään vaadittavat kelpoisuusehdot. Koulutuksen ja työkokemuksen perusteella kutsuttiin haastatteluun seuraavat viisi hakijaa: rakennusinsinööri Hannu Möttönen, rakennusinsinööri Jarmo Räsänen, insinööri Seppo Räisänen, insinööri Kari
Hiltunen ja talonrakennusteknikko rakennusmestari Sami Purovesi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Erkki Oinonen,
kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja hallintojohtaja Timo Korhonen haastattelivat edellä mainittuja hakijoita
10.3.2015. Rakennusmestari Pauli Niskanen osallistui haastatteluun tarkkailijana.
Haastattelijat päättivät haastattelussa saadun vaikutelman, tehtävään
soveltuvan kokemuksen, hakijoiden koulutuksen ja haastattelutilanteessa
saadun vaikutelman perustella yksimielisesti esittää, että teknisen isännöitsijän tehtävään valittaisiin rakennusteknikko/ rakennusmestari Sami
Purovesi ja hänen kieltäytymisensä varalle talonrakennusinsinööri Kari
Hiltunen. Haastattelusta laadittu muistio on esityslistan liitteenä 10.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 24.3.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että teknisen isännöitsijän tehtävään valitaan rakennusteknikko/rakennusmestari Sami Purovesi
ja hänen kieltäytymisensä varalle talonrakennusinsinööri Kari Hiltunen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että teknisen isännöitsijän tehtävään
ko/rakennusmestari Sami Purovesi,

valitaan

rakennusteknik-

2. että hänen kieltäytymisensä varalle valitaan talonrakennusinsinööri
Kari Hiltunen,
3. että tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa ja
4. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
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rakennusteknikko

Hänen kieltäytymisensä varalle valittiin talonrakennusinsinööri Kari Hiltunen.
Valinta suoritettiin yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä. Valinta
on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden
koeaikaa.
69
KALLAVEDEN SEURAKUNNAN IV SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Pastori Mikko Väisänen on jättänyt Kallaveden seurakuntaneuvostolle
irtisanoutumisilmoituksen IV seurakuntapastorin virasta 1.9.2015 alkaen.
Kallaveden seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 18.3.2015 ja päätti samalla anoa yhteiseltä kirkkoneuvostolta täyttölupaa kyseiseen virkaan.
Vuonna 2011 nykyisen Kallaveden seurakunnan alueella oli papinvirkoja
Kanta-Kallavedellä 8, Karttulassa 2 ja Maaningalla 2 eli yhteensä 12.
Tällä hetkellä samaa aluetta hoidetaan 9 papilla siten, että jokaista pappia kohden seurakuntalaisia on n. 3000 henkeä. Laskelmissa on jo huomioitu Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen viran lakkauttaminen.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi, luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtajan käsityksen mukaan IV seurakuntapastorin
virka on perusteltua täyttää Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Johtoryhmä käsitteli asiaa 16.3.2015. Johtoryhmä puoltaa viran täyttämistä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kallaveden seurakunnalle annetaan lupa täyttää IV seurakuntapastorin virka.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

70
NEULAMÄEN KIRKON EMÄNTÄ/VAHTIMESTARI VIRAN TÄYTTÄMINEN
Neulamäen kirkon emäntä/vahtimestari Marjatta Keinänen on ilmoittanut
jäävänsä eläkkeelle 1.9.2015. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63
-68 vuoden iässä. Neulamäen kirkko/seurakuntakeskus on kiinteistönä
varsin suuri ja toiminnallisesti aktiivinen. Seurakuntayhtymässä on tapahtumassa seuraavien vuosien aikana muutoksia kiinteistöhenkilökunnassa
mm. eläköitymisen vuoksi.
Yhteisen kirkkoneuvosto tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa avoimeksi, luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen
kirkkoneuvosto.
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Alavan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 26.2.2015. Seurakuntaneuvosto päätti esittää, että Neulamäen kirkon emäntä-vahtimestarin virka täytettäisiin määräaikaisesti 31.8.2017 saakka. Esitystään seurakuntaneuvosto perustelee sillä, että mainittuun ajankohtaan mennessä seurakuntayhtymän kiinteistötoimen henkilöstömuutokset ovat pääosin toteutuneet, vireillä olevat kiinteistöhenkilökunnan mitoitukset ja palveluiden
standardointi on saatu tehtyä.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 3. kohdan mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa määräajaksi, jos avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Seurakuntayhtymän kiinteistötoimen henkilökunnan lähivuosina tapahtuvan eläköitymisen ja työtehtävien organisoimisen vuoksi seurakuntayhtymässä on vireillä muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön tarpeen uudelleenarviointia. Näiden seikkojen vuoksi
Neulamäen kirkon emäntä/vahtimestarin virka on perusteltua täyttää
määräaikaisesti.
Johtoryhmä käsitteli asiaa 23.2.2015. Johtoryhmä puoltaa emäntävahtimestarin viran täyttämistä määräaikaisesti.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan emäntä-vahtimestarin viran täyttäminen määräaikaisesti on perusteltua.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että annetaan lupa täyttää Neulamäen kirkon emäntä-vahtimestarin
virka määräaikaisesti 31.8.2017 saakka.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KASTEMALJANÄYTTELYN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA
Kristillinen taidesäätiö on tarjonnut Kuopion seurakuntayhtymälle mahdollisuutta järjestää kastemaljanäyttelyn Kuopiossa vuoden 2015 aikana.
Kastemaljanäyttely on syntynyt yhteistyössä kristillisen taidesäätiön, kirkkohallituksen, Helsingin diakonissalaitoksen ja suurten seurakuntayhtymien kanssa. Myös Kuopion seurakuntayhtymän kanssa on neuvoteltu
näyttelyn järjestämisestä. Seurakuntayhtymän puolelta neuvottelussa
ovat olleet mukana kirkkoherra Jaana Marjanen ja hallintojohtaja Timo
Korhonen.. Kastemaljanäyttely on osa isompaa projektia, johon sisältyy
myös Johannes Kastaja-oratoriokiertue, joka on tarkoitus toteuttaa vuosina 2016 – 2018.
Kastemaljanäyttely on syntynyt nuorille muotoilijoille vuosina 2012 – 2013
kohdennetun kastemaljan suunnittelukilpailun tuotoksesta. Kilpailuun
osallistui 74 nuorta muotoilijaa. Kilpailu toteutettiin laajalla yhteistyöllä,
jossa olivat mukana monet lasitaiteen instituutiot, luterilainen kirkko ja lasitaiteilijat. Kilpailun tuotoksesta on valittu kaikkiaan 15 teosta näyttelykokonaisuuteen, jonka on tarkoitus kiertää 10 – 12 paikkakunnalla vuoden
2015 aikana. Näyttelykierros käynnistyi lokakuussa 2014 Oulusta ja tarkoituksena on, että se jatkaa vuoden 2015 aikana mm. Turkuun, Kuopi-
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oon, Poriin, Jyväskylään, Lahteen, Kotkaan, Mikkeliin sekä muille paikkakunnille.
Piispa Jari Jolkkonen pitää piispantarkastuksen Kuopion seurakuntayhtymässä kuluvan vuoden marraskuussa. Piispantarkastuksen aloituspäiväksi on kaavailtu 8.11.2015. Kastemaljanäyttelyn avajaiset sopisivat erittäin hyvin myös piispantarkastuksen aloitustilaisuudeksi. Näyttely voidaan
järjestää. Keskusseurakuntatalon tiloissa.. Asiasta on keskusteltu piispan
kanssa ja hän on luvannut avata kastemaljanäyttelyn 8.11.2015 klo
18.00. Näyttely olisi tämän jälkeen avoinna yleisölle 2.12.2015 saakka.
Kastemaljanäyttelyn järjestäminen aiheuttaa arviolta 5 000 euron kustannukset, Kustannuksia syntyy mm. vitriinien ja kastemaljojen kuljetuksesta
Kuopioon ja pois, vitriinien kunnostuksesta tarvittaessa ja maljojen puhdistuksesta. Kustannuksia syntyy myös näyttelyn rakentamisesta ja purkamisesta, näyttelyn rollupeista, näyttelyluettelon painatuksesta, näyttelyn yleisöesitteen painatuksesta, näyttelyn esittelystä avajaisissa ja näyttelyesineiden vakuuttamisesta.
Näyttelyn avajaisten ohjelmaan on mahdollista liittää musiikiksi viisi laulua tekeillä olevasta Johannes Kastaja-oratoriosta. Esityksen toteuttaisivat Heikki Sarmanto, flyygeli ja Maija Hapuoja, laulu. Taiteilijoiden esiintymispalkkioista ja matka- ja mahdollista majoituskuista syntyisi arviolta
1 500 euroin kustannukset. Kokonaisuudessaan tapahtuman kustannukset tulisivat olemaan 6 500 euroa.
Kastemaljanäyttelyn järjestäminen piispantarakastuksen avajaistilaisuutena olisi perusteltua ja myös mahdollisuus saada piispantarkastukselle
tavallista enemmän huomiota. Näyttely olisi avoinna kiinnostuneille neljän
viikon ajan avajaisten jälkeenkin.
Tapahtumaan ei ole osattu varautua vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Kastemaljanäyttelyn ja sen avajaisiin liittyvän musiikkiesityksen järjestämiseen voitaisiin osoittaa 6 500 euron määräraha yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymässä järjestetään kastemaljanäyttely 8.11. –
2.12.2015 ja jonka avajaistilaisuus toimii samalla piispantarkastuksen
avajaistilaisuutena ja
2. että Kastemaljanäyttelyn ja sen avajaisiin liittyvän musiikkiesityksen
kustannuksiin osoitetaan 6 500 euron määräraha yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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KERTOMUS ASTA HEIMON TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014
Männistön seurakunnalla on Asta Heimon testamenttirahasto. Rahasto
on muodostettu Asta Heimon Männistön seurakunnalle testamentille jättämästä omaisuudesta. Testamenttirahaston varoja voidaan käyttää
Männistön seurakunnan diakoniatyöhön. Pääsääntöisesti testamenttirahaston varoilla on rahoitettu yhtä Männistön seurakunnan diakonian viroista. Rahaston hoitokuntana on toiminut kuluvan vuoden alusta Männistön seurakuntaneuvosto. Kertomus Asta Heimon testamenttirahaston
toiminnasta on esityslistan liitteenä 11.
Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti 6.6.1995 testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle.
Männistön seurakuntaneuvosto käsitteli Asta Heimon testamenttirahaston
toimintakertomusta ja tilinpäästöstä 18.3.2015. Seurakuntaneuvosto
päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Asta Heimon testamenttirahaston toiminnasta merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KIRKKO JA KOTI -LEHDEN KESÄNUMERON JULKAISEMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli vuoden 2015 talousarviota 16.12.2014.
Kirkkovaltuusto päätti, että Kirkko ja koti -lehden ilmestymiskertoja lisätään vuonna 2015 esitetystä 11:stä 12:een. Samalla kirkkovaltuusto päätti, että lisänumeron toimittamiseen tarvittavan lisämäärärahan suuruus
selvitetään ja tuodaan seuraavaan kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi.
Viestintäosasto on selvittänyt Kirkko ja koti -lehden ilmestymiskertojen lisäämistä 12:een. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että heinäkuussa ilmestyisi ylimääräinen lehti. Kustannukset ovat sidoksissa lehden sivumäärään. Mikäli heinäkuussa julkaistava lehti olisi 20-sivuinen, lisäkustannukset olisivat 23 000 euroa, josta Kotimaa-konsernin osuus olisi
18 000 euro. 12-sivuisen lehden kokonaiskustannukset olisivat 18 000
euroa, josta Kotimaan osuus 15 000 euroa. 8-sivuisen lehden kokonaiskustannus olisi 15 000 euroa, josta Kotimaan osuus 13 000 euroa. Käytännössä suhteessa edullisin ja toteuttamiskelpoisin esitetyistä vaihtoehdoista olisi lehden julkaiseminen 12-sivuisena. 20-sivuinen lehti vaatisi jo
huomattavasti enemmän esim. työvoimaresursseja ja 8-sivuinen lehti on
suhteellisesti selkeästi kalliimpi kuin 12-sivuinen.
Toinen vaihtoehto olisi, ettei heinäkuussa julkaistaisi lainkaan lehteä
vaan, että julkaistaisiin kesäkuun lehden yhteydessä erillinen ”Kesäkirkko-liite”, jossa esiteltäisiin seurakuntien toimintaa ja tapahtumia.
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Lisänumeron julkaiseminen edellyttää 18 000 euron lisämäärärahan
saamista vuoden 2015 talousarvioon. Mikäli päädyttäisiin siihen, että lisänumeron sijaan julkaistaisiin kesäkuun lehden yhteydessä erillinen tapahtumaliite, sen kustannukset olisivat 4 500 euroa, joka olisi rahoitettavissa hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Esitettyjen vaihtoehtojen todellinen kustannusero on tätäkin suurempi,
koska keskikesä on parasta kesäloma-aikaa ja lehden tekeminen silloin
edellyttäisi todennäköisesti lisätyövoiman palkkaamista viestintäosastolle.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan toimivampi ja taloudellisempi vaihtoehto on julkaista kesäkuun Kirkko ja koti -lehden liitteenä erillinen ”Kesäkirkko liite”, joka voisi olla paitsi kesäkuun lehden mukana myös jakelussa
mahdollisimman monessa seurakuntien toimintapisteessä.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että kesäkuun Kirkko ja koti -lehden mukana julkaistaan ”Kesäkirkko
liite” ja
2. että heinäkuussa ei julkaista Kirkko ja koti -lehteä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

74
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON KAZANIN KIRKON
RAKENNUSKUSTANNUKSIIN
Inkerin luterilainen kirkko on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 12 olevan kirjelmän, jossa se anoo taloudellista tukea
Kazanin kirkkohankkeen loppuun saattamiseksi.
Inkerin kirkon Kazanin seurakunta syntyi vuonna 2002. Se osti vuonna
2003 nykyisen kirkkorakennuksen, joka on sittemmin käynyt seurakunnalle pieneksi. Seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut sataan ja heistä 40 %
on muslimitaustaisia tataareja.
Tatarian tasavallan väestöstä yli puolet on tataareja, maailman pohjoisimman muslimikansa edustajia. Pääkaupunki Kazan on Venäjän Euroopan puoleisen osan kolmanneksi suurin kaupunki Moskovan ja Pietarin
jälkeen. Kaupungissa on n. 1,5 miljoonaa asukasta. Kazanin seurakunta
on ensimmäinen Inkerin kirkon seurakunta, joka elää muslimienemmistöisessä tasavallassa ja jossa on huomattavan paljon muslimitaustaisia jäseniä. Kazanista on onnistuttu saamaan hyvä tontti uudelle kirkolle. Kirkon paikka on liikenteellisestikin varsin hyvä. Kirkon rakentamiskustannukset kokonaisuudessaan on arvioitu 700 000 euroksi
Kazanin kirkon rakennustyöt alkoivat vuonna 2012. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.5.2012 myöntää Kazanin kirkon rakennushankkeeseen
5 000 euron avustuksen ja sitoutua samalla avustamaan rakennushanketta myös vuosina 2013 – 2014 5 000 eurolla/vuosi. Kaikkiaan seurakuntayhtymä on myöntänyt Kazanin kirkon rakentamiseen 15 000 euroa
avustusta.
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Kirkon rakentaminen on edennyt suunnitellulla tavalla Seurakuntasalisiipi
on jo valmis ja marraskuun 2014 aliussa saatiin valmiiksi kirkkosalin 1. ja
2. kerroksen seinien kantavat betonipilarit ja –palkit, samoin kirkkosalin ja
parven lattiavalu. Viime vuodenvaihteeseen mennessä työmaalla on tehty
kaikki betonivalutyöt, seinien tiilimuuraukset, kellotorni sekä katto.
Uuden kirkon saaminen vahvistaa merkittävällä tavalla Inkerin kirkon lähetystyötä Kazanin miljoonakaupungissa ja sitä ympäröivillä lähialueilla.
Sen toivotaan vahvistavan erityisesti muslimien keskuudessa tehtävää
lähetystyötä. Tavoitteena on, että kirkkohanke valmistuu loppuvuodesta
2015.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan Kazanin kirkkohankkeen loppuunsaattamiseen voitaisiin myöntää 5 000 euron avustus. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole varauduttu avustuksen myöntämiseen ja siihen tulisi
anoa lisämääräraha yhteiseltä kirkkovaltuustolta.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2015 talousarvioon kohtaan 498000.1001010102 Muut
avustukset/ kirkkoneuvosto, myönnetään 5 000 euron lisämääräraha
Kazanin kirkon rakennushankkeen loppuun saattamiseen.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

75
HALLINTOJOHTAJA TIMO KORHOSEN VUOSILOMA-ANOMUS
Hallintojohtaja Timo Korhonen anoo oikeutta pitää jäljellä olevaa vuosilomaansa seuraavasti:
Loma-oikeus Pidetty

Jäljellä

38 pv 21 pv

17 pv
Yht.

Kirkkoneuvosto:

Ehdotus

Jää

7 – 12.4 4 pv
6 .- 10.5. 3 pv
7 pv

10 pv

Hallintojohtajan vuosiloma hyväksyttiin.

76
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Todettiin että muita asioita ei ollut.

77
ILMOITUSASIAT

Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi:
-

Kirkkoneuvosto:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 1/2015
Henkilöstöasian johtokunnan pöytäkirja 1/2015.

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
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78
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite
§:ään 78.

79
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.20.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Arja Keränen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 30.3.2015.

Marja-Sisko Pihl

Maija Taskinen

