KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

9/2015
9/2015

Aika

Maanantai 14.9.2015 klo 16.30 – 18.00

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Leena Kumpusalo
Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

1

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
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

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Koska Reijo Leino oli poissa kokouksesta, toimi varapuheenjohtaja
Pekka Niiranen kokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja toivotti
osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi
puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä
533: 1 ja 5

Matti Jantunen

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

182
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 9.9.2015.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Taina Tammekann ja Maija
Taskinen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Maija Taskinen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 16.9 – 30.9.2015 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

184
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä asialla
’Seurakuntayhtymän tilojen käyttäminen turvapaikanhakijoiden majoitustiloina’.

185
MÄÄRÄALAN MYYNTI ALA-KOPOLAN TILASTA 297-469-4-50
Eero ja Arja Lyytinen ovat tehneet seurakuntayhtymälle ostotarjouksen n.
1 600 m2 :n määräalasta Kuopion Vehmersalmella sijaitsevasta AlaKopolan tilasta 297-469-4-50. Määräala sijaitsee Lyytisten tontin 297469-13-3 vieressä. Alueella on tierasite eikä se ole hyödynnettävissä rakentamiseen.
Eero ja Arja Lyytisen ostotarjous määräalasta on 3.700 euroa. Kohteesta
on tehty arviokirja ja tarjottu hinta on arvion mukainen. Esityslistan liitteenä 1 on ostotarjous ja kartta, josta ilmenee kohteen sijainti.
Seurakuntayhtymälle ei ole oleellista merkitystä eikä käyttöä kyseiselle
määräalalle, joten ostotarjous voitaneen hyväksyä.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myyntiä, vaihtamista tai luovuttamista,
on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.8.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Eero ja Arja Lyytiselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Ala-Kopola –nimisestä tilasta 297-469-4-50 liitteen
1 mukainen n. 1 600 m2:n suuruinen määräala,
2. että määräalan kauppahinta on 3.700 euroa,
3. että ostaja vastaa lohkomiskustannuksista,
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4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

186
MÄÄRÄALAN MYYNTI ISO-PAPPILAN TILASTA 297-499-19-36
Henry ja Heikki Kainulainen Savo Shot avoin yhtiöstä ovat tehneet seurakuntayhtymälle ostotarjouksen n. 3 000 m2 :n määräalasta Nilsiässä sijaitsevasta Iso-Pappila tilasta 297-499-19-36. Yrityksellä on tarkoitus rakentaa paikalle sisäampumarata. He haluavat tehdä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa esikauppakirjan, että he voivat aloittaa rakennuslupaprosessin. Savo Shot on käynyt alustavia keskusteluja kaavoitusosaston kanssa ja kaupunki on ollut myötämielinen hanketta kohtaan.
Savo Shot haluaa sopimukseen pykälän, mikäli rakennuslupaa ei myönnetä, niin kauppa voidaan purkaa
Savo Shot:n ostotarjous määräalasta on 4,0 €/m2 eli 12 000 euroa. Esityslistan liitteenä 2 on ostotarjous ja kartta. Kohteesta on tehty arviokirja
ja hinta on arvion mukainen.
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 25.8.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin, mutta päätti, ettei kiinteistön myynnistä tehdä esisopimusta.
Seurakuntayhtymä ei ole perinteisesti tehnyt esisopimuksia kiinteistöjen
myynnistä, koska myös esisopimuksen tekeminen edellyttää sen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Ostaja on suostunut siihen, ettei
esisopimusta tehdä
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
että Savo Shot avoin yhtiölle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Iso-Pappila -nimisestä tilasta 297-499-19-36 n. 3 000
m2 :n suuruinen määräala liitteenä olevan ostotarjouksen ja kartan mukaisesti seuraavin ehdoin:
1. että määräalan hinta on 12.000 euroa,
2. että ostaja vastaa lohkomiskustannuksista,
3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
4.
Kirkkoneuvosto:

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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LISÄMAAN OSTOTARJOUS TONTISTA 297- 42-16-18
Pasi ja Laura Pentikäinen ovat tehneet ostotarjouksen n. 200 m2 :n suuruisesta määräalasta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta
tontista 297-42-16-18 Lossirannantie 8.
Pentikäiset ovat ostaneet 14.2.2013 päivätyllä kauppakirjalla Vehmersalmen pappilan eli viereisen tontin 297- 42- 16 -17 Lossirannantie 10.
Ostotarjous määräalasta on 600 euroa. Hinta on Kuopion kaupungin tonttimaan hinnaston mukaan. Esityslistan liitteenä 3 on ostotarjous ja kartta,
josta ilmenee määräalan sijainti.
Tonttien uudelleen muodostuksesta tulevat kiinteistönmuodostuskustannukset lohkomiskustannusten lisäksi.
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 25.8.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määräalaa ei myydä.
Esitystään johtokunta perustelee sillä, että seurakunnan omistuksessa
oleva tontti Lossirannantie 8 on kaavoitettu rivitalotontiksi. Mikäli siitä lohkaistaan 200 m2:n määräala, tontin rakennusoikeus pienenee, eikä määräalasta saatava hinta korvaa menetettävän rakennusoikeuden määrää.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Pasi ja Laura Pentikäisen ostotarjous hylätään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

188
ISO-TERVO NO 47 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN
Kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on 7.2.2006 lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena, kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Mikäli
ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista
myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistönvälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm.
Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan vuokratonteistaan perimiä
hintoja.
.
Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi
siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen.
Marko Voutilainen on ositus- ja perinnönjakosopimuksen 9.3.2006 mukaan perinyt Markku Voutilaiselta huvilatontin Iso Tervo no 47 (297- 423-
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1-30) ½ vuokraoikeuden. Vuokrasopimus on ollut aikaisemmin Pertti Voutilaisen ja Markku Voutilaisen nimissä.
Pertti Voutilainen ja Marko Voutilainen ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja he ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt
30.6.2014.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.8.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
1. että seurakuntayhtymä jatkaa Pertti Voutilaisen ja Marko Voutilaisen
vuokrasopimusta Mustasalon tilan 297-423-1-30 huvilapalstasta
1150 m2, Iso-Tervo no 47
2. että vuokrasopimusaika on 30 vuotta ja vuosivuokra 372,60 €,
3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja
4. että yhteisen kirkkovaltuuston vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

189
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HIRVIJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN JÄTEVESILIITTYMÄN
RAKENTAMISEEN
Hirvijärven alueelle rakennetaan jätevesiviemäriverkosto ja tehdään puhtaan veden verkoston täydennysrakentaminen. Hanketta on valmistellut
Karttulan Vesiosuuskunta. Hankkeelle on tehty rakentamispäätös
15.4.2015. Suunnitelmien mukaan alueelle rakennetaan linjastoja yhteensä noin 18 km ja mahdollisia kiinteistöjä tai rakennuspaikkoja on noin
60 kpl. Vesiosuuskunta on kilpailuttanut rakennushankkeen ja valinnut
urakoitsijaksi Järveläisen Maansiirto Ay:n. Rakennustyöt ovat alkaneet
alkukesän 2015 aikana ja ne jakautuvat vuosille 2015 ja 2016. Leirikeskuksen osalta hanke toteutuu tämän vuoden aikana.
Hankkeelle oli suunniteltu varattavaksi 70.000,00 € määräraha vuoden
2016 talousarvioon. Koska hanke toteutuu jo kuluvan vuoden aikana, on
sen toteuttamiseen saatava lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon.
Karttulan Vesiosuuskunta on määritellyt Hirvijärven kustannukseksi
46.000,00 €. Hinta muodostuu viidestä liittymämaksusta. Yhden yksityisen liittymämaksu on 9.200,00 €. Lisäksi joudutaan investoimaan kiinteistön omiin muutoksiin mm. vanhan järjestelmän purkamiseen, jotka eivät
kuuluu liittymämaksuun.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.8.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että vuodelle 2016 suunniteltu 70 000 € määräraha siirretään käytettäväksi vuonna 2015 ja
että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää hankkeen toteuttamiseen lisämäärärahan vuoden 2015 talousarvioon.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että vuodelle 2016 suunniteltu Hirvijärven leirikeskuksen jätevesiliittymän rakentaminen siirretään toteutettavaksi jo vuonna 2015 ja
2. että hankkeen toteuttamiseen myönnetään 70.000 euron lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

190
DIAKONIAKESKUKSEN JA NNKY:N UUDET TOIMITILAT
Talo Oy Suokatu 31 on myynyt kaikki osakkeet YIT-yhtymälle 26.6.2015.
Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen osakkeiden myynnistä
15.12.2014. Seurakuntayhtymän omistus oli 33,9 % yhtiön osakkeista.
Seurakuntayhtymän omistamien osakkeiden myyntihinta oli 452.125,40
€.
YIT aloittaa kiinteistön purkamisen kuluvan vuoden syyskuun alussa.
YIT:n on tarkoitus rakentaa tontille asuinkerrostalo, jonka alakerta on varattu liiketilaksi.
NNKY ja Diakoniakeskus joutuvat siirtymään väistötiloihin seurakuntayhtymän virastotalolle Suokatu 22:een siihen asti, kunnes uudet tilat saadaan valmiiksi.
Talven ja kevään 2015 aikana on tutustuttu moniin vuokrattaviin toimitiloihin Kuopion kaupungin keskustan alueella. Trevian Retail II Holding 2
Oy:ltä löytyi sopivat tilat vuokrattavaksi NNKY:lle ja Diakoniakeskukselle
Tulliportinkatu 25:stä Kuopion keskustasta. Molempien mielestä tilat ovat
sopivat heidän toiminnoilleen. NNKY:llä ja seurakuntayhtymällä on vanha sopimus, jonka perusteella seurakuntayhtymä järjestää NNKY:lle toimitilat Kuopion kaupungin keskustan alueelta.
Tiloista on tehty vuokrasopimus, joka allekirjoitettiin 18.5.2015, vuokrahinta on 9.300,00 €/kk. Lainvoimainen rakennuslupa hankkeelle
saatiin 6.7.2015. Tiloihin tulee rakennettavaksi NNKY:lle tilat 307,0 m2 ja
Diakoniakeskukselle 181,0 m2. Lisäksi tulee kiinteistötoimelle lämmin varasto n. 100 m2 ja n. 50 m2 kylmävarasto, joihin ei tarvitse tehdä muutostöitä.
Hankkeen suunnittelu on lähes valmiina ja muutostyöt tiloissa on tarkoitus päästä aloittamaan syyskuun lopussa. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 370.000,00 €. Trevial Retailin kanssa on käyty
neuvotteluja LVIS-muutostöiden kustannusten jakamisesta. Tilojen on
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tarkoitus valmistua käyttäjille helmikuussa 2016. Seurakuntayhtymä antaa NNKY:lle tilat käyttöön vanhaan sopimukseen liittyen.
Hankkeeseen ei ole osattu varautua vuoden 2015 talousarviossa. Hankkeen toteuttaminen ajoittuu kahdelle kalenterivuodelle. Kokonaiskustannuksista 370.000 eurosta on arvioitu toteutuvan vuoden 2015 puolella
250 000 euroa ja vuonna 2016 120.000 euroa. Hankkeen toteuttamiseen
tarvitaan 250.000 euron lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon. Loppuosa 120.000 euroa voidaan sisällyttää vuoden 2016 talousarvioon.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.8.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle 370.000 euron määrärahan myöntämistä hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto kävisi keskustelun vuokratiloissa olevien työmuotojen sijoittamisesta ensisijaisesti seurakuntayhtymän omin tiloihin
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
että vuoden 2015 talousarvioon myönnetään 250.000 euron lisämääräraha NNKY:n ja diakoniakeskuksen uusien toimitilojen rakentamiseen ja
että vuoden 2016 talousarvioon varataan 120.000 euron määräraha
hankkeen loppuunsaattamiseen.
Heikki Juutinen esitti, että asia palautetaan valmisteltavaksi. Taina
Tammekann kannatti Heikki Juutisen esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi kädennostoäänestyksen, jossa hallintojohtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Heikki Juutisen esitystä
kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksen tulos: JAA: 0, EI: 11
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteltavaksi.
Valmistelussa on selvitettävä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi tilojen hankkiminen omaan omistukseen, vuokra-ajan pituus, vuokrataso ja vuokrahuoneiston remontointikustannusten jakaminen vuokranantajan kanssa.

191
TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VALMISTELEMAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILOJEN KÄYTÖN
TEHOSTAMISTA
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 25.8.2015
päättänyt esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto kävisi keskustelun vuokratiloissa olevien työmuotojen sijoittamisesta ensisijaisesti seurakuntayhtymän omiin tiloihin. Tällä hetkellä diakoniakeskuksen lisäksi vuokratiloissa
toimivat viestintä, arkki ja mummon mökki. Olisikin syytä selvittää, olisiko
näitä toimintoja mahdollista sijoittaa uusien diakoniakeskuksen tilojen yhteyteen tai Keskusseurakuntatalolle. Selvitystyö voitaisiin antaa pienehkön työryhmän tehtäväksi. Työryhmän puheenjohtaja voisi olla kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Erkki Oinonen ja muina jäseninä kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, tekninen isännöitsijä Sami Purovesi, tuomiorovasti Ilpo Rannankari, viestintäpäällikkö Minna Siikaniva ja
diakoniajohtaja Seppo Marjanen.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

9/2015
9/2015

8

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että asetetaan työryhmä selvittämään vuokratiloissa tällä hetkellä toimivien työmuotojen sijoittamista seurakuntayhtymän omiin tiloihin tai
koota niitä muuten yhteen ja
2. että työryhmän puheenjohtajaksi nimetään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Erkki Oinonen ja muiksi jäseniksi
kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, tekninen isännöitsijä Sami Purovesi,
tuomiorovasti Ilpo Rannankari, viestintäpäällikkö Minna Siikaniva ja
diakoniajohtaja Seppo Marjanen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

192
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN
POHJOIS-HAATALAN HIRVIMIEHET RY:N KANSSA
Pohjois-Haatalan hirvimiehet ry:llä on voimassa oleva metsästysvuokrasopimus hirvieläinten, ilvesten, karhujen ja susien metsästystä varten.
Sopimus on tehty Maaningan seurakunnan kanssa vuonna 2010.
Metsätilat Perälä 476-409-10-45 32,96 ha, Metsälä 476-409-10-46 46,62
ja Osala 476-409-10-70 18,87 ha ovat tulleet seurakuntayhtymän omistukseen Maaningan seurakunnalta 1.1.2015 seurakuntaliitoksen yhteydessä.
Edellä mainitut tilat sijaitsevat Tuovilanlahdessa Maaningalla ja ne ovat
pinta-alaltaan yhteensä 98,46 hehtaaria.
Pohjois-Haatalan Hirvimiehet ry:n metsästysvuokrasopimus on tehty
Maaningan seurakunnan kanssa ajalle 15.9.2010 – 14.9.2015 vastiketta
vastaan. Seura on lahjoittanut hirvenlihaa seurakunnan lähetystyölle.
Metsästysvuokrasopimus on tarkoituksenmukaista päivittää ajan tasalle
vastaamaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän metsästysvuokrasopimuksissa päätettyjä käytäntöjä.
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 hirvieläimet
0,25 €/ha/v. Sopimukset on tehty määräajalle viideksi vuodeksi.
Pohjois-Haatalan hirvimiehet ry:lle vuokrattavan metsästysmaan viiden
vuoden vuokra hirven ja petoeläinten ilves, karhu ja susi metsästyksestä
on (98,46 ha x 0,50€ x 5v) 246,15 euroa,
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.8.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Maanmittauslaitos on 15.7.2015 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
hakemuksesta yhdistänyt edellä mainitut tilat. Uusi, yhdistämällä, muodostettu kiinteistö on Osala 476-409-10-98, jonka pinta-ala on 98,46 ha.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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1. että seurakuntayhtymä vuokraa Osala 476-409-10-98 tilan pintaalaltaan 98,46 ha Pohjois-Haatalan hirvimiehet ry:lle 15.9.2015 –
14.9.2020 väliseksi ajaksi hirven, ilveksen, karhun ja suden metsästystä varten ja
2. että vuokrana peritään 246,15 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan harjoittamaan kyseisellä tilalla riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

193
TUOVILANLAHDEN SEUDUN ERÄMIEHET RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN
SIIRTÄMINEN KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN NIMIIN
Tuovilanlahden seudun erämiehet ry:llä on voimassa oleva metsästysvuokrasopimus kaiken riistan metsästystä (sopimus ei koske hirven metsästystä) varten. Sopimus on tehty Maaningan seurakunnan kanssa
vuonna 2014.
Metsätilat Perälä 476-409-10-45 32,96 ha, Metsälä 476-409-10-46 46,62
ja Osala 476-409-10-70 18,87 ha ovat tulleet seurakuntayhtymän omistukseen Maaningan seurakunnalta 1.1.2015 seurakuntaliitoksen yhteydessä.
Edellä mainitut tilat sijaitsevat Tuovilanlahdessa Maaningalla ja ne ovat
pinta-alaltaan yhteensä 98,46 hehtaaria.
Tuovilanlahden seudun erämiehet ry:n metsästysvuokrasopimus on tehty
Maaningan seurakunnan kanssa ajalle 7.10.2014 - 6.10.2019.
Metsästysvuokrasopimus on tarkoituksenmukaista päivittää ajan tasalle
vastaamaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän metsästysvuokrasopimuksissa päätettyjä käytäntöjä.
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. Sopimukset on tehty määräajalle viideksi vuodeksi.
Metsästysvuokrasopimus on voimassa oleva, näin ollen sopimus päivitettäisiin Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän käytäntöihin ja hintoihin sopimuksen päätyttyä.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.8.2015. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että metsästysvuokrasopimus siirretään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän nimiin entisin
ehdoin.
Maanmittauslaitos on 15.7.2015 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
hakemuksesta yhdistänyt edellä mainitut tilat. Uusi yhdistämällä muodostettu kiinteistö on Osala 476-409-10-98, jonka pinta-ala on 98,46 ha.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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että metsästysvuokrasopimus siirretään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän nimiin entisin ehdoin.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

194
SEURAKUNTAYHTYMÄN TILOJEN KÄYTTÄMINEN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN
MAJOITUSTILOINA
Eurooppaan Afrikasta ja Aasiasta tulevien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä on viime viikkoina kasvanut räjähdysmäisesti. Erityisesti
Syyrian vaikea tilanne näkyy turvapaikanhakijoiden määrän kasvuna. Eurooppaan on pyrkimässä satojatuhansia turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa Suomessakin nopeasti ja uusia vastaanottokeskuksia on jouduttu perustamaan kaiken aikaa. Useille paikkakunnille
on perustettu vastaanottokeskuksia, mutta lisää tiloja tarvitaan koko ajan.
Arkkipiispa Kari Mäkinen ja Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen
ovat kääntyneet seurakuntien puoleen ja esittäneet. että seurakunnat tarjoisivat tilojaan tarvittaessa turvapaikanhakijoiden käyttöön. Mm. Turun
seurakuntayhtymä on osoittanut yhden leirikeskuksistaan turvapaikanhakijoiden majoituskäyttöön kahdeksan kuukauden ajaksi.
Seurakuntayhtymällä on Hirvijärven ja Rytkyn leirikeskukset, jotka soveltuisivat tarvittaessa turvapaikanhakijoiden majoitukseen ja tietyin varauksin myös vastaanottokeskuksiksi. Seurakuntayhtymällä on myös useita
kirkkoja ja seurakuntataloja, mutta niiden käyttö majoitustiloina voinee
koskea vain aivan akuutteja kriisejä ja niiden pitempiaikainen käyttäminen
majoitustiloina ei ole toimiva ratkaisu.
Leirikeskusten osoittaminen turvapaikanhakijoiden majoituskäyttöön tästä
hetkestä toukokuun 2016 loppuun on varmasti järjestettävissä, vaikka se
edellyttää oman leiritoiminnan järjestämistä uudella tavalla. 1.6. –
31.8.2016 välinen aika sen sijaan edellyttää asian valmistelua erikseen,
koska tässä vaiheessa ensi kesän rippikoululeireille ei ole helppoa löytää
korvaavia ulkopuolisia tiloja.
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi tässä vaiheessa tehdä periaatepäätöksen,
että Hirvijärven ja Rytkyn leirikeskukset voidaan tarvittaessa osoittaa turvapaikanhakijoiden majoituskäyttöön 31.5.2016 asti ja niiden käyttöä siitä
eteenpäin selvitetään erikseen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Hirvijärven ja Rytkyn leirikeskukset osoitetaan tarvittaessa turvapaikanhakijoiden majoituskäyttöön 31.5.2016 asti ja
2. että mahdollisuutta leirikeskusten käyttämiseen tähän tarkoitukseen
1.6.2016 alkaen selvitetään erikseen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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195
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

196
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

197
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus. Liite
§:ään 197. Liite 4.

198
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.00.

Pekka Niiranen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 14.9.2015

Taina Tammekann

Maija Taskinen

