KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

5/2015
5/2015

Aika

11.5.2015 klo 16.30 – 18.32

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo
Reijo Leino
Pekka Niiranen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Upi Heinonen

jäsen

Heikki Juutinen
Leena Kumpusalo
Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell
Markku Hyvärinen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Wetzellin varajäsen

läsnä
läsnä, poistui
klo 17.40, § 106
käsittelyn aikana
läsnä, poistui
klo 17.40 § 106
käsittelyn aikana
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra

Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen

lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra

Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

läsnä
läsnä, poistui
klo 18.28, § 117
käsittelyn aikana
poissa
läsnä
läsnä, poistui
klo 18.28, § 117
käsittelyn aikana
poissa
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.
Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana
veisattiin virsi 514.

Matti Jantunen

97
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

läsnä

1
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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 6.5.2015.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Välimäki ja Heikki Juutinen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 13.5 – 27.5.2015 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

99
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

100
YHTEISTEN JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
Kuopion seurakuntayhtymässä seurakunnallinen toiminta toteutetaan
pääsääntöisesti paikallisseurakunnissa. Seurakuntayhtymä huolehtii pääsääntöisesti tukitoiminnoista, kuten hallinnosta, taloudesta, hautausmaista ja kiinteistöistä. Joitakin erityistyömuotoja on kuitenkin jätetty seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Tällaisia ovat mm. yhteinen lapsityö, yhteinen
nuorisotyö, yhteinen diakoniatyö, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito.
Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli 16.12.2014 seurakuntayhtymän johtokuntahallinnon keventämistä. Kirkkovaltuusto päätti, että yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat yhdistetään kasvatusasiain johtokunnaksi ja yhteisen diakoniatyön johtokunta ja yhteisen
sielunhoidon johtokunnat yhdistetään yhteisen palvelutyön johtokunnaksi
1.1.2015 lukien. Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto päätti kumota
14.12.2004 hyväksytyt yhteisen diakonian, yhteisen sielunhoidon, yhteisen lapsityön ja yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtosäännöt ja palauttaa yhteisen kasvatuksen ja yhteisen palvelutyön johtokuntien johtosäännöt uudelleen valmisteltaviksi. Esitetyllä ratkaisulla seurakuntayhtymän yhteisten johtokuntien lukumäärä vuoden 2015 alusta väheni kuudesta neljään.
Tämän jälkeen johtosääntöjä on valmisteltu yhteistyössä ao. työalojen
johtavien viranhaltijoiden kanssa. Ehdotukset yhteisen kasvatustyön ja
yhteisen palvelutyön johtosäännöiksi ovat esityslistan liitteenä 1 ja 2.
Yhteisen kasvatustyön ja yhteisen palvelutyön johtokunnilta on pyydetty
lausunnot johtosääntöehdotuksista. Lausunnot saadaan yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen mennessä.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
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että yhteisen kasvatustyön ja yhteisen palvelutyön johtosäännöt hyväksytään liitteiden 1 ja 2 mukaisina.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: § 13, kohta 1 muutettiin muotoon: ’Dianoniakeskuksen tehtävänä on kehittää diakoniatyötä yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa’.

101
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus on vuoden 2011 alusta lähtien
katsottu osaksi sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestäminen seurakuntayhtymässä on yhteisen kirkkoneuvoston asia. Yhteinen kirkkoneuvosto onkin vuodesta 2011 lähtien valinnut toimikaudekseen kiinteän
ja irtaimen omaisuuden tarkastajat.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 17.6.2013 kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi rakennusinsinööri Timo Auvisen ja metsätalouspäällikkö
Tenho Hynösen toimikaudelle 2013 -2014. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat antaneet kertomuksensa vuoden 2014 osalta. Kertomus on esityslistan liitteenä 3.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus merkitään
tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

102
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN VALINTA
.
Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen kirkkojärjestyksen muutoksen jälkeen vain auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa
seurakuntien tilintarkastusta. Ennen em. lainmuutosta yhteinen kirkkovaltuusto valitsi toimikaudekseen myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Lainmuutoksen jälkeen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus katsotaan osaksi sisäistä valvontaa, jonka järjestäminen on yhteisen
kirkkoneuvoston tehtävä. Yhteinen kirkkoneuvosto on tämän jälkeen valinnut toimikaudekseen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Toimikaudella 2013 – 2014 kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina ovat
toimineet rakennusinsinööri Timo Auvinen ja metsätalouspäällikkö Tenho
Hynönen. Molemmat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edelleen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudeksi 2015
– 2016 valitaan rakennusinsinööri Timo Auvinen ja metsätalouspäällikkö, MMT Tenho Hynönen.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

103
TILINTARKASTAJIEN RAPORTTI SISÄISESTÄ VALVONNASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ
VUODELTA 2014
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Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista
varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHTtilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTMtilintarkastaja tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-,
HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja.
Vuodesta 2011 seurakunnissa ei ole voinut enää olla luottamushenkilötilintarkastajia. Yhteinen kirkkovaltuusto on aikaisemmin valinnut erikseen
kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Vuodesta 2011 lähtien kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus, samoin kuin rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä päättää yhteinen kirkkoneuvosto eikä valtuusto
enää valitse kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia. Yhteinen kirkkoneuvosto onkin vuodesta 2011 lähtien valinnut toimikaudekseen kiinteän
ja irtaimen omaisuuden tarkastajat.
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi 24.5.2011 seurakuntayhtymän tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2011 – 2014 tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä ja toiseksi tilintarkastajaksi HTM Seppo Kosken.
Aikaisemmin yhteisen kirkkoneuvoston valitsemia valvontatarkastajia ei
sen sijaan valittu, vaan sisäinen valvonta päätettiin sisällyttää osaksi varsinaista tilintarkastusta.
Tilintarkastajien laatima raportti seurakuntayhtymän sisäisestä valvonnasta vuodelta 2014 on esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että tilintarkastajien raportti sisäisestä valvonnasta vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

104
HALLINTOJOHTAJAN RAPORTTI SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA
VUODELTA 2014
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että seurakuntayhtymän
toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto
on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita sekä
toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa koskevat säännökset sisältyvät
yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja taloussääntöön. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto on antanut erillisen ohjeen sisäisestä valvonnasta
28.2.2000. Ohjeen mukaan hallintojohtajan tulee raportoida yhteiselle
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kirkkoneuvostolle sisäisen valvonnan toteutumisesta vähintään kerran
vuodessa. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimintayksiköitten esimiesten on raportoitava hallintojohtajalle sisäisen valvonnan havainnoistaan.
Käytännössä sisäisessä valvonnassa ei ole ilmennyt ongelmia. Hallintojohtaja on tehnyt raportin sisäisen valvonnan toteutumisesta yhteiselle
kirkkoneuvostolle vuodesta 2009 lähtien. Se on perustunut toimintayksiköitten esimiehille tehtyyn kyselyyn. Poikkeuksena edellisiin vuosiin vuoden 2014 osalta ei ole tehty kyselyä esimiehille. Hallintojohtajan sisäistä
valvontaa koskeva raportti on laadittu keskittyen Kirkon palvelukeskuksen, KIPA:n, asiakkaaksi siirtymiseen liittyviin toimenpiteisiin.
Hallintojohtajan raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta vuonna 2014
on esityslistan liitteenä 5.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

105
MÄÄRÄAIKAISEN LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen lapsityö järjestää iltapäivätoimintaa
viidessä kerhoryhmässä yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Iltapäivätoimintaa järjestetään Neulamäen koululla, Petosen seurakuntatalossa,
Länsi-Puijon koululla, Kalevalan koululla (Pohjantien yksikkö) ja Puijonsarven koululla. Yhteistyösopimus tehdään kaupungin kanssa jokaiselle
toimintavuodelle erikseen. Kuopion kaupunki maksaa korvausta iltapäivätoiminnan lastenohjaajan palkkaamisesta 1000 euroa/kerho/kk. Neulamäen koululla, Petosen seurakuntatalossa, Länsi-Puijon koululla ja Pohjantien koululla työskentelevät vakinaisessa työsuhteessa olevat lastenohjaajat. Lisäksi kiertävä lastenohjaaja on vakinaisessa työsuhteessa.
Yksi lastenohjaajista, joka työskentelee Puijonsarven koululla, on määräaikaisessa työsuhteessa. Määräaikaisuus päättyy 31.5.2015. Toimintavuodeksi 2015-2016 tarvitaan Puijonsarven koulun iltapäivätoimintaan
määräaikainen lastenohjaaja 3.8. 2015 – 5.6.2016 väliseksi ajaksi.
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Immonen pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa avoimeksi sen täyttämiseen antaa luvan yhteinen
kirkkoneuvosto. Sama koskee yli kuusi kuukautta kestäviä sijaisuuksia.
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen on välttämätöntä iltapäiväkerhojen toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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että yhteinen lapsityö oikeutetaan palkkaamaan määräaikainen lastenohjaaja 3.8.2015 – 5.6.2016 väliseksi ajaksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

106
HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014
Henkilöstökertomus on asiakirja, jonka laatiminen on seurakunnille ja
seurakuntayhtymille vapaaehtoista. Henkilöstökertomuksen tavoitteena
on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saisivat sen avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön kehittämistyön pohjaksi.
Henkilöstökertomus vuodelta 2014 on esityslistan liitteenä 6.
Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 25.3.2015.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli henkilöstökertomusta 27.4.2015.
Johtokunta hyväksyi kertomuksen ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Henkilöstöpäällikkö esittelee kertomusta tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
Kirkkoneuvosto:

että henkilöstökertomus vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. Ennen kirkkovaltuuston käsittelyä
henkilöstökertomuksesta korjataan laskuvirheet.

107
KERTOMUS AINI HYVÖSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2014
Kuopion seurakuntayhtymällä on Aini Hyvösen testamenttirahasto, joka
muodostuu Aini Hyvösen seurakuntayhtymälle testamentilla jättämästä
omaisuudesta. Testamentin määräyksen mukaan testamentilla saatu
omaisuus tai sen myynnistä saadut varat on käytettävä vanhustyön tukemiseen.
Testamenttirahaston hallinnosta vastaa ja sen varojen käytöstä päättää
hoitokunta. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Esityslistan liitteenä 7 on kertomus Aini Hyvösen testamenttirahaston
toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2014.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Aini Hyvösen testamenttirahaston toiminnasta vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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108
INVESTOINTIVARAUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän taseessa on 170 388,16 euron suuruinen investointivaraus. Varaus on aikanaan muodostettu kiinteän omaisuuden käytön suunnittelua – 35 837,81 euroa – ja keskusseurakuntatalon pysäköintipaikkoja - 134 550,35 euroa – varten. Molemmat hankkeet
ovat toteutuneet, mutta investointivaraukset ovat jääneet purkamatta.
Seurakuntayhtymällä on useita suurehkoja investointikohteita, joista kuluvan vuoden aikana valmistuvat mm. Alavan kirkon ja Tuomiokirkon peruskorjaustyöt. Purkamatta jääneen investointivarauksen käyttötarkoitusta olisi tarkoituksenmukaista muuttaa ja kohdentaa se Tuomiokirkon peruskorjaukseen.
Investointivarauksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää yhteinen
kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että seurakuntayhtymän taseessa olevan 170 388,16 euron suuruisen investointivarauksen käyttötarkoitus muutetaan kiinteän omaisuuden käytön suunnittelusta ja keskusseurakuntatalon pysäköintipaikkojen hankinnasta Tuomiokirkon peruskorjaukseen.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

109
JOB KIINTEISTÖTEKNIIKKA OY:N HANKINTAOIKAISU
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 14.4.2015 sähköasennus- ja huoltopalveluiden hankintaa. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Sähköasennusliike
E. Gröhnin tarjouksen hinnaltaan halvimpana ja tehdä sopimuksen sähköasennus- ja huoltopalveluiden hankinnasta Sähköliike E. Gröhnin
kanssa sopimuskaudeksi 1.6.2015 – 31.5.2019.
Määräaikaan mennessä tarjouksensa sähköasennus- ja huoltopalveluista
oli jättänyt yhteensä 12 tarjoajaa. Kirkkoneuvosto hylkäsi saapuneista tarjouksista Caverion Suomi Oy:n ja JOB Kiinteistötekniikka Oy:n tarjoukset,
koska ne eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia. Hylkäämisen perusteena
oli, että tarjouksessa oli esitetty erikseen kilometrikorvaus, vaikka sen tarjouspyynnössä edellytettiin sisältyvän tuntiveloitukseen.
JOB Kiinteistötekniikka Oy on tehnyt hankintaoikaisun yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä. Hankintaoikaisu on esityslistan liitteenä 8. Hankintaoikaisua JOB Kiinteistötekniikka Oy perustelee sillä, että sen mukaan kaikki kulut, siis myös työnjohdon kulut, työntekijöiden matkakulut,
huoltokorjauksiin käytettävien autojen kulut ja päivärahat ym. sekä käsityökalut ja käsityökoneet kuuluvat kokonaishintaan. Oikaisupyynnön tekijä pyytää, että heidän tarjouksensa oikaistaan heidän esittämillään tiedoilla.
JOB Kiinteistötekniikka Oy:n tarjous on esityslistan liitteenä 9. Tarjouksesta ei käy ilmi, että esitetyt kustannukset kuuluisivat kokonaistuntihintaan. Oikaisu on mahdollista tehdä, mutta se ei vaikuta hankintapäätök-
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seen, koska voittanut tarjous on selkeästi edullisempi kuin JOB Kiinteistötekniikka Oy:n oikaistu tarjous. JOB Kiinteistötekniikka Oy:n tarjous on 37
euroa/tunti ja voittaneen Sähköliike E Gröhnin tarjous 29 euroa/tunti.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että JOB Kiinteistötekniikka Oy:n tarjous oikaistaan esitetyllä tavalla ja
2. että todetaan, ettei oikaisulla ole vaikutusta hankintapäätökseen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

110
MÄÄRÄALAN MYYNTI TUUSNIEMEN PAPPILAN
TILASTA 857-417-11-47
Määräala sijaitsee Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylässä Kaavinjärven
rannalla Tuusniemen pappila -nimisellä tilalla RN:o 857-417-11-47 Alueelle on laadittu Kaavinjärvi – Rikkavesi rantaosayleiskaava. Kaavan
mukaan seurakuntayhtymän omistamalla määräalalla ei ole rakennusoikeutta. Määräalan kaavamerkintä on M. Kaavamerkintä M tarkoittaa, että
alue on tarkoitettu pääsääntöisesti maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n nojalla määrätään, että rantavyöhykkeellä (enintään 200 m:n syvyinen vyöhyke rantaviivasta mitaten
maastolliset olosuhteet huomioiden) saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia, ei asuin– eikä lomarakennuksia. Rantavyöhykkeen ulkopuolisia M-alueita voidaan maa- ja metsätalouskäytön
ohella käyttää rakentamiseen kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä
ja rajoituksia noudattaen.
Marjatta ja Hannu Harlamoff ovat tehneet n. 2,5 ha:n määräalasta 12 000
euron ostotarjouksen. Esityslistan liitteenä 10 on ostotarjous ja kartta,
josta ilmenee määräalan sijainti.
Metsänhoitoyhdistys Pohjos-Savon kenttäpäällikkö, LKV Arto Kosunen,
on tehnyt kohteen metsätalousmaasta arvion, joka muodostuu kahdesta
eri lohkosta. Ensimmäisen lohkon hinta-arvio on n. 4300,00 euroa ja toinen on n. 7 700,00 euroa.
Marjatta ja Hannu Harlamoffin ostotarjous 12 000 euroa vastaa hintaarviota, joten tarjous voitaneen hyväksyä.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 5.5.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin
ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Marjatta ja Hannu Harlamoffille myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Tuusniemen pappila -nimisestä tilasta
857-417-11-47 liitteen 10 mukainen n. 2,5 ha:n suuruinen määräala 12
000 euron kauppahinnalla,
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2.että ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista,
3.että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja
4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

111
KOHMAN ERÄMIEHET RY:N
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Kohman Erämiehet ry:llä on metsästysvuokrasopimus koskien kaiken riistan metsästystä Viitaniemi RN:o
3:17 tilalla, Joenpolvi RN:o 2:32 tilalla ja Kyrönmäki Rn:o 2:17 tilalla.
Vuokratut tilat ovat Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylällä sijaitseva Viitaniemi RN:o 3:17 tila, pinta-ala 224,7 ha ja Kuopion Vehmersalmen
Horsmastenlahden kylällä sijaitseva Joenpolvi RN:o 2:32 tila, pinta-ala
121 ha ja Kyrönmäki 2:17 tila, pinta-ala 99 ha.
Yhteensä vuokrattava pinta-ala on 444,7 ha. Viiden vuoden vuokraksi on
tullut (444,7 ha x 0,50 € x 5v) 1.111,75 €. Vuokrasumma on suoritettu
seurakuntayhtymälle.
Nykyinen vuokrasopimus on tehty ajalle 1.1.2014.- 31.12.2018. Kuopion
kaupungin ja seurakuntayhtymän maanvaihdossa vuonna 2014 seurakuntayhtymälle siirtyi Kohmaveden rannalla määräala n. 53 ha tilasta
297-461-3-78 Salo. Tällä tilalla on ollut Kohman Erämiehet Ry:llä ja Kuopion kaupungilla metsästysvuokrasopimus, joka on tarkoitus siirtää seurakuntayhtymän nimiin. Samassa yhteydessä tämä vuokrasopimus voitaisiin yhdistää aiempaan vuokrasopimukseen.
Voimassa oleva perittävä vuokrakorvaus pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä on 0,25 €/ha/vuosi ja hirvieläinten metsästyksestä 0,25
€/ha/vuosi. Kaiken riistan metsästyksestä 0,50 €/ha/vuosi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 5.5.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä
esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä yhdistää aiempaan Kohman Erämiehet ry:n
kanssa tehtyyn metsästysvuokrasopimukseen 53 ha:n määräalan Salon
tilalta 297-461-3-78 1.1.2015 – 31.12.2018 väliseksi ajaksi,
2. että metsästyssopimus koskee kaiken riistan metsästystä ja
3.että vuokrana peritään 106 €:n kertakorvaus.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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112
POHJOIS-SOISALON METSÄSTYSSEURA RY :N
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymällä ja Pohjois-Soisalon Metsästys ry:llä
on vuokrasopimus koskien kaikkea metsästystä tiloilla Repokangas 297467-15-40 pinta-ala yhteensä n. 177 ha, Savolanmäki 297-467-4-11, 60 ha
ja Omenaharju 297-467-7-11, 10 ha. Tilat sijaitsevat Kuopion kaupungin
Räsälän kylässä.
Vuokratun alueen pinta-ala on n. 247 ha. Viiden vuoden vuokrasumma
617,50 euroa on suoritettu seurakuntayhtymälle.
Nykyinen vuokrasopimus on tehty ajalle 1.7.2012 – 30.6.2017.
Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän maanvaihdossa vuonna 2014
seurakuntayhtymälle siirtyi Soisalon saaressa Räsälän kylässä sijaitseva
tila 297-456-2-47 Kuusela, 48 ha. Tällä tilalla on ollut Pohjois-Soisalon
Metsästysseura ry:llä ja Kuopion kaupungilla metsästysvuokrasopimus,
joka on tarkoitus siirtää seurakuntayhtymän nimiin ja samalla yhdistää aiempaan metsästysvuokrasopimukseen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 €/ha/v ja hirvieläimistä
0,25 €/ha/v.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 5.5.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä
esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1.että seurakuntayhtymä yhdistää aiempaan Pohjois-Soisalon metsästysseura ry:n kanssa tehtyyn metsästysvuokrasopimukseen 48 ha suuruisen
Kuusela –nimisen tilan 297-456-2-47 1.7.2015 – 30.6.2017 väliseksi
ajaksi,
2. että metsästyssopimus koskee kaiken riistan metsästystä ja
3.että vuokrana peritään 48 €:n kertakorvaus.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

113
JÄSENTEN VALITSEMINEN INGMANIN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
Toivalassa sijaitsee Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, jonka juuret juontavat aina 1850-luvulle. Tuolloin Kuopion silloinen kirkkoherra, teologian tohtori, Matthias Ingman antoi testamentillisen säätämän ja määräsi
omaisuutensa hoidosta hänen jälkeensä.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä oppilaitosta, jossa annetaan
ammatillista koulutusta. Säätiön hallitus valvoo oppilaitoksen toimintaa, pitää huolta omistuksessaan olevista kiinteistöistä ja omaisuudesta säätämän edellyttämässä hengessä.
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Tri Matthias Ingmanin säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen itseoikeutettuna puheenjohtajana toimii Kuopion Kallaveden seurakunnan
kirkkoherra. Lisäksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita hallitukseen ao. seurakuntien esityksestä kolme jäsentä Kallaveden seurakunnasta, yksi jäsen Riistaveden seurakunnasta
sekä yksi jäsen Vehmersalmen seurakunnasta. Koska Riistaveden ja
Vehmersalmen seurakunnat ovat liittyneet Järvi-Kuopion seurakuntaan
1.1.2011 lukien, esityksen kahdesta jäsenestä tekee jatkossa JärviKuopion seurakunta. Myös Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto nimeää säätiön hallitukseen yhden jäsenen.
Säätiön hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Edellisen kerran jäsenet
säätiön hallitukseen on valittu toimikaudeksi 2011 – 2014. Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemina edustajina ovat päättyneellä toimikaudella olleet
Kallaveden seurakunnasta Pirkko Nousiainen, Antti Airas ja Hannu Rantanen, Järvi-Kuopion seurakunnasta Raili Rönkkö ja Kirsi Pehkonen.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
28.1.2015. Seurakuntaneuvosto on esittänyt, että Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Kallaveden seurakunnan edustajina toimikaudeksi 2015
– 2018 Pirkko Nousiainen, Hannu Rantanen ja Tiina Viljakainen.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 13.1.2015
ja päätti esittää, että Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Järvi-Kuopion
seurakunnan edustajina toimikaudeksi 2015 – 2018 Raili Rönkkö ja Kirsi
Pehkonen.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 9.2.2015. Kirkkoneuvosto päätti
esittää säätiön hallituksen jäsenten valintaa Kallaveden ja Järvi-Kuopion
seurakuntaneuvostojen esittämällä tavalla.
Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asiaa 24.3.2015. Kirkkovaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi, koska Ingmanin oppilaitoksen rehtorilta oli saatu tieto, ettei hallituksen kokoonpano vastaa tasa-arvolain vaatimuksia.
Kallaveden seurakuntaneuvosto käsittelee omalta osaltaan Ingmanin
säätiön hallituksen jäsenten valintaa 6.5.2015.
Hallintojohtaja tekee esityksensä hallituksen jäseniksi kokouksessa.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 6.5.2015. Seurakuntaneuvosto on esittänyt, että Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Kallaveden seurakunnan edustajina toimikaudeksi 2015 – 2018 Hannu Rantanen, Antti Airas ja Jukka Antikainen.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Tri Mathias Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Kallaveden
seurakunnasta Hannu Rantanen, Antti Airas ja Jukka Antikainen ja
Järvi-Kuopion seurakunnasta Raili Rönkkö ja Kirsi Pehkonen.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN ARKISTOSÄÄNTÖ
Evankelis-luterilaisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien arkistoista
säädetään kirkkolaissa (16 luku) ja kirkkojärjestyksessä (16 luku). Lisäksi
kirkkohallitus antaa tarkempia ohjeita arkistoon kuuluvien asiakirjojen järjestämisestä, säilyttämisestä sekä hävittämisen edellytyksistä. Kirkon ja
seurakuntien arkistotoimessa noudatetaan soveltuvin osin myös arkistolain (831/1994) määräyksiä, vaikka arkistolaki ei varsinaisesti koskekaan
seurakuntien arkistoja.
Arkistolain mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään. Nämä asiat
määritellään yleensä arkistosäännössä. Arkistonmuodostussuunnitelma
on puolestaan arkistosäännön liite, joka sisältää tarkemmin seurakuntayhtymän ja seurakuntien tehtävät, toiminnot ja niistä syntyvien asiakirjojen
käsittelyohjeet.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän arkistosääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 30.1.2007 ja arkistonmuodostussuunnitelma yhteisessä kirkkoneuvostossa 18.12.2006. Tämän jälkeen niin lainsäädäntö ja
ohjeistukset kuin toimintatavatkin ovat monelta osin muuttuneet, ja sekä
arkistosääntö että arkistonmuodostussuunnitelma kaipaavat päivittämistä.
Arkistonmuodostussuunnitelman osalta muutoksista huolehtivat kunkin
yksikön arkistoinnista vastaavat henkilöt, eikä päivitettyä arkistonmuodostussuunnitelmaa tarvitse erikseen hyväksyä. Arkistosäännön muutokset
on sen sijaan arkistosäännön mukaan hyväksyttävä yhteisessä kirkkoneuvostossa.
Esitys Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän uudeksi arkistosäännöksi on
liitteenä 11. Arkistointia koskeva lainsäädäntö on siinä päivitetty vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä. Myös arkistointia koskevat vastuut on
kirjattu ylös aiempaa yksityiskohtaisemmin. Arkistosääntöön on lisätty
myös seurakuntayhtymässä käytössä olevat sähköiset järjestelmät. Nämä
ja muut pienemmät muutokset on tehty noudattaen kirkkohallituksen antamia ohjeita arkistosäännön päivittämiseksi.
Uuden arkistosäännön hyväksymisen yhteydessä on samalla syytä kumota vanha, yhteisen kirkkovaltuuston 30.1.2007, hyväksymä arkistosääntö.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän arkistosääntö hyväksytään liitteen 11 mukaisena ja
2. että kumotaan yhteisen kirkkovaltuuston 30.1.2007 hyväksymä arkistosääntö.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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AVUSTUKSET KRISTILLISILLE JÄRJESTÖILLE 2015
Vuoden 2015 talousarviossa on varattu 19 800 euron suuruinen määräraha kristillisten järjestöjen avustamiseen. Avustusta on myönnetty har-
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kinnan mukaan niille sitä anoneille järjestöille, jotka ovat toimittaneet yhteiselle kirkkoneuvostolle edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja joita ei ole jo avustettu muilla budjettivaroilla. Vuonna 2015
näitä järjestöjä ovat Aholansaarisäätiö, Changemaker-nuorisoverkosto,
Herättäjä-Yhdistys ry, Kansan Raamattuseuran Säätiö, Kristityt Yhdessä
ry, Kuopion NMKY ry, Kuopion Vankien Ystävät ry, Kuurojen Lähetys ry,
Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Merimieskirkko ry ja Suomen
Raamattuopiston Säätiö.
Avustusta hakeneiden järjestöjen toiminnallisista tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta voidaan todeta seuraavaa:
Aholansaarisäätiö
Aholansaari on luterilainen sisälähetyskeskus. Sen tehtävänä on mm.
Paavo Ruotsalaisen perinnön vaaliminen. Aholansaaressa käy vuosittain
n. 13 000 ihmistä, joista suurin osa saa tuntuman säätiön aatteellisesta
työstä. Kokonaiskävijämäärästä yli kymmenesosa tulee kirkkomme rippikoulu- ja nuorisotyön puitteissa. Myös muussa toiminnassaan Aholansaari haluaa olla osana kirkon kokonaisuutta. Aholansaarisäätiö on edelleen
vaikeassa taloustilanteessa.
Changemaker-nuorisoverkosto on Kirkon Ulkomaanavun yhteyteen
vuonna 2004 perustettu nuorten ja nuorten aikuisten vapaaehtoisverkosto, joka pyrkii toiminnassaan puuttumaan epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviin ja vahvistaviin rakenteisiin. Toiminnan pysyviä teemoja ovat rauha,
velka ja ympäristö. Avustusta haetaan Changemaker-verkoston toiminnan kehittämiseen.
Herättäjä-Yhdistys ry on herännäisyyden keskeinen toiminnallinen järjestö. Toiminta-ajatuksena on Siionin virsillä ja seuroilla tukea ja rohkaista
ihmisiä elämään kristittyinä. Seuroja ja kirkkopyhiä järjestetään eri puolilla
maata yhteistyössä paikallisseurakuntien ja niiden työntekijöiden kanssa.
Vastuuta kantavat yhdistyksen jäsenet, paikallisosastot ja yhdistyksen
työntekijät. Herättäjä-Yhdistyksen työaloja ovat sisälähetystyö, kansainvälinen työ, nuoriso- ja opiskelijatyö sekä musiikkityö. Lisäksi yhdistys julkaisee lehtiä, kirjallisuutta ja äänitteitä. Yhdistyksen talous rakentuu lahjoitusten ja kolehtien varaan. Avustusta anotaan joko kansainväliselle
työlle (Heränneen kansan lähetysrahasto) tai kotimaassa tehtävään työhön, erityisesti lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön sekä nuoriso- ja opiskelijatyöhön.
Kansan Raamattuseura on kristittyjen väliselle yhteistyölle avoin luterilainen evankelioimisjärjestö. Kansan Raamattuseuran mukaan työ kaikenikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa elävien keskuudessa tähtää
siihen, että mahdollisimman moni löytäisi yhteyden Kristukseen ja seurakuntaan. Kansan Raamattuseura toimii pääasiassa vapaaehtoisin varoin.
Kristityt Yhdessä ry:n toiminnan tavoitteita ovat lähimmäisten auttaminen, evankeliumin välittäminen ja kristittyjen välisen yhteyden edistäminen. Toiminnan painopisteitä ovat Radio Dein tukeminen eri tavoin sekä
valtakunnallisen rukouspuhelimen ylläpito. Kristityt Yhdessä ry anoo
avustusta kristilliseen radiotyöhön.
Kuopion Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry tekee lapsi-, nuoriso- ja aikuistyötä Kuopion kaupungissa kristilliseltä pohjalta. Hengellisen
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työn piirejä kokoontuu säännöllisesti kaksi. Partiolippukunta Puijon Pojissa on mukana n. 25 poikaa. Yleisurheilun parissa toimii lapsia, nuoria ja
aikuisia. Poikien kerhotoiminta, vapaa-ajan virkistys- ja urheilutoiminta
ovat näkyvimpiä työmuotoja.
Kuopion Vankien Ystävät ry järjestää Kuopion vankilan vangeille vuosittain mm. joulujuhlan sekä kesällä grillitapahtuman. Joulujuhlan yhteydessä jaetaan Päivän Tunnussana –kirjanen. Yhdistyksen jäsenistä koostuva
vastuuryhmä pitää Kuopion vankilan kristillisellä osastolla viikoittain kristillistä kuntoutusryhmää sekä joka toinen perjantai kaikille vangeille avointa
kasvuryhmää, jossa on keskustelua ja kahvitarjoilu. Lisäksi vankien käyttöön on hankittu hengellisiä kirjoja ja AV-materiaalia. Vuotuiset menot
ovat kokonaisuudessaan n. 1.000 euroa.
Kuurojen Lähetys ry on perustettu 1955. Yhdistyksen tärkein tehtävä on
tukea kehitysmaiden kuurojen kouluja. Tukea suunnataan tällä hetkellä
Tansanian ja Eritrean kuurojen kouluille.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen
jäseniksi ja jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään
yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Neuvoston tarkoituksena on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien myöntämät avustukset ovat olennainen osa Suomen Ekumeenisen Neuvoston taloutta.
Suomen Merimieskirkko ry:n toiminta-ajatuksena on olla ulkosuomalaisten ja liikkuvien ihmisten kirkko, joka pitää yllä merimieskirkkoja ja tekee kristillistä, sosiaalista, kulttuurista, sielunhoidollista, diakonista ja
kansainvälistä työtä liikkuvien ihmisten parissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Työ tehdään Suomen ev.lut. kirkon kanssa ja sen tunnustuksen
mukaisesti ekumeenisessa yhteistyössä kansainvälisten sisarjärjestöjen
ja paikallisten kirkkojen kanssa. Seurakuntien ja kirkon tuella rahoitetaan
n. 25 % toiminnasta.
Suomen Raamattuopiston Säätiö on luterilaisen tunnustuksen pohjalta
toimiva kristillinen järjestö, joka haluaa palvella kirkkoa, seurakuntia ja
seurakuntalaisia erityisesti raamattuopetuksella. Työn osa-alueita ovat
mm. kansanopisto, julistustyö ja nuorisotyö. Raamattuopisto kustantaa
myös radio-ohjelmia Radio Deissä ja harjoittaa julkaisutoimintaa Perussanoma Oy:n kautta. Toimintakuluista 40 % katetaan lahjoitusvaroin. Viime vuosina Raamattuopiston talous on ollut poikkeuksellisen kireä rakentamis- ja remontointihankkeiden vuoksi.
Kristillisten järjestöjen avustuspäätöksessä ja avustusten suuruudessa on
syytä huomioida myös järjestöjen paikallisen toiminnan laajuus Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän alueella ja yhteydet ja yhteistyö Kuopion
ev.lut. seurakuntien kanssa.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
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1. että avustukset kristillisille järjestöille vuonna 2015 myönnetään seuraavan esityksen mukaisesti:
Järjestö

Avustus 2014

Aholansaarisäätiö
Changemaker-nuorisoverkosto
Herättäjä-Yhdistys, kotimaa
Kansan Raamattuseura
Kristityt Yhdessä
Kuopion Nuorten Miesten
Kristillinen Yhdistys
Kuopion Vankien Ystävät
Kuurojen Lähetys
Suomen Ekumeeninen
Neuvosto
Suomen Merimieskirkko
Suomen Raamattuopiston
Säätiö

Esitys 2015

7.300

7.300

500
2.000
1.200
-

500
2.000
1.200
-

1.200
-

1.200
700
-

1.000
-

1.000
500

500

500

Yhteensä

14.900

2. että jäljelle jäävä määräraha, 4.900 euroa, voidaan käyttää vuoden
2015 aikana muiden kristillisten järjestöjen taloudelliseen avustamiseen samojen avustusperiaatteiden mukaisesti,
3. että rekisterinjohtaja valtuutetaan tekemään muiden kristillisten järjestöjen avustuspäätökset määrärahan puitteissa.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS H.R.HEINICKE GMBH/FINESS ENERGY VALITUKSEEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 26.3.2012 valita Rakennusliike Lyytinen &
Pojat toteuttamaan Pyhän Markuksen ja Pietarin kappelin krematorion
laajennusta koskevan rakennusurakan ja sulki samalla H.R. Heinicke
GmbH:n tarjouskilpailusta.
H.R. Heinicke GmbH valitti yhteisen kirkkoneuvoston hankintapäätöksestä Markkinaoikeuteen. Seurakuntayhtymä pyysi Markkinaoikeudelta lupaa
jatkaa hankintaa valituksesta huolimatta ja sai ko. luvan.
Markkinaoikeus hylkäsi 2.7.2013 H.R. Heinicke GmbH:n valituksen pääasian osalta ja velvoitti seurakuntayhtymän korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 3 062 euroa viivästyskorkoineen.
H.R. Heinicke GmbH valitti Markkinaoikeuden päätöksestä Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 10.4.2015 hylännyt valituksen ja pitänyt Markkinaoikeuden päätöksen voimassa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto:

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

5/2015
5/2015

että Korkeimman hallinto-oikeuden päätös merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

117
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto keskusteli Kuopion tuomiokirkon urkujen perushuollosta.
Kirkkoneuvosto keskusteli Arkin aukiolosta.

118
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Todettiin, että ilmoitusasioita ei ollut.

119
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus,
liite §:ään 119. Liite no 12.

120
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.32.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 11.05.2015.

Tarja Välimäki

Heikki Juutinen

16

