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Aika

Ma 8.2.2016 klo 16.30 – 17.53

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
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puheenjohtaja
läsnä
varapuheenjohtaja
läsnä,
saapui klo 17.27, § 22 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
poissa
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
poissa
kirkkoherra
läsnä
tuomiorovasti
läsnä,
poistui klo 17.36, § 22 käsittelyn aikana
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsutut

Aarne Laukkanen

puistopäällikkö
läsnä,
poistui klo16.55, § 21 käsittelyn jälkeen
diakoniajohtaja
läsnä,
poistui klo 17.39, § 22 käsittelyn jälkeen
kiinteistöpäällikkö
läsnä,
poistui klo 17.44, § 26 käsittelyn jälkeen

Matti Jantunen
Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari

Seppo Marjanen
Petri Rautio

Kokouksen avaus

läsnä
läsnä
läsnä

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka
aikana veisattiin virsi 54.

18
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
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kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista on postitettu hallintovirastosta 3.2.2016.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

19
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari Niskanen ja Marja-Sisko Pihl.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Niskanen ja Marja-Sisko Pihl.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 10.2 – 26.2.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

20
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

21
SOTAINVALIDITUNNUKSEN KIINNITTÄMINEN MUISTOLEHDON MUISTOLAATTAAN
Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piirin luottamuspappi Jussi Huttunen on esittänyt, että Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto
antaisi oikeuden kiinnittää Kuopion seurakuntien hautausmaalla olevaan
muistolehtoon asennettaviin muistolaattoihin sotainvaliditunnuksen. Huttusen
asiaa koskeva kirjelmä on esityslistan liitteenä 1.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän seuraavilla hautausmailla on muistolehdot: Iso hautausmaa (kolme kappaletta, joista yksi anonyymi), Flodberg,
Kaavi, Kauniskumpu ja Kankainen. Edellä mainituissa muistolehdoissa on
myös yhteinen muistomerkki, joihin seurakuntayhtymän toimesta voidaan
omaisten niin halutessa asentaa eri metallista (ruostumaton teräs, messinki
ja kupari) oleva pieni muistolaatta. Laatan koot ovat 20x120, 50x100, 70x130
ja 35x100 mm. Esityslistan liitteestä 2 käyvät ilmi em. laatat. Laatan kaivertamisesta ja paikalleen asentamisesta peritään hinnaston mukainen 83 euron korvaus. Hautauksia muistolehtoihin oli v. 2015 yhteensä 100, joista
Kauniskummun ja Ison hautausmaan muistolehtoon (sirottelualue) yksi sotaveteraani.
Jussi Huttunen mainitsee kirjeessä, että viime aikoina on yhä enenevässä
määrin lisääntynyt tuhkaus hautauskäytäntönä ja se on aiheuttanut tarpeetonta huolestuneisuutta ja tuskaa omaisille siksi, että Kuopion seurakuntien
hautausmaalla olevaan muistolehtoon asennettaviin muistolaattoihin ei voida
asentaa sotainvaliditunnusta. Muistolehtoon tapahtuva hautaus on yksi vaihtoehto tuhkahautauksessa. Jos vainaja elinaikanaan on esittänyt toiveensa
tai omaiset valitsevat tämän hautausmuodon, niin heille kerrotaan hautausjärjestelyjen yhteydessä, miten tässä hautausvaihtoehdossa toimitaan.
Muistolehtoon haudattaessa on päätetty kaikille yhdenmukainen, tasavertainen menettely. Esimerkiksi laattaan merkitään vainajan nimi ja syntymä- ja
kuolinaika. Muistolehtoon haudattaessa omaisille ei muodostu haudan hallin-
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ta-aikaa. Kirkkohallituksen suosituksen mukaan muistolehdoissa olevista yhteismuistomerkeistä voitaisiin poistaa 10 – 15 vuoden jälkeen kiinnitetyt laatat. Kuopion seurakuntayhtymän hautausmailla menetellään siten, että ko.
laattojen poistaminen tehdään 25 vuoden jälkeen, mikä on tällä hetkellä
myös muiden määräaikaisten hautojen hallinta-aika.
Järjestöillä on erilaisia ja erikokoisia tunnuksia. Mikäli sallitaan sotainvaliditunnuksen asentaminen pieniin muistolaattoihin, poiketen aikaisemmin päätetystä yhtenäisestä menettelystä, joudutaan jatkossa antamaan lupa kaikille
järjestöille sitä pyydettäessä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että tekstin
tila laatassa pienenee ja järjestöjen erikokoisten merkkien vuoksi yleisilme
muuttuu olennaisesti. Lisäksi laatan kiinnittäminen yhteismuistomerkkiin vaikeutuu.
Sotiemme veteraanit ovat uhrautuneet ja osa heistä on vaikeasti vammautunut puolustaessaan Suomea. Heidän työtään ei saa vähätellä, mutta he ansaitsevat omien järjestöjensä merkkien säilyvän näkyvillä jälkipolville suvun
hallussa olevan haudan hautamuistomerkissä.
Järjestöjen merkki, jos se kiinnitetään laattaan ja se on muistolehdon yhteismuistomerkissä, poistetaan 25 vuoden kuluttua sen kiinnittämisestä tasavertaisen kohtelun vuoksi. Muistolehtoon haudattaessa ei omaisille muodostu
haudan hallinta-oikeutta. Olisi perusteltua ja tasavertaista kohtelua kaikkia
vainajia ja omaisia kohtaan, että muistolehtoon haudattaessa menetellään
aikaisemmin päätettyjen ohjeiden mukaan, toisin sanoen sinne ei anneta laittaa mitään lisämerkkejä.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 1.2.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla olevien muistolehtojen yhteismuistomerkkien
nimilaattoihin ei anneta lupaa kiinnittää eri järjestöjen tunnuksia.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla olevien muistolehtojen yhteismuistomerkkien nimilaattoihin ei anneta lupaa kiinnittää eri järjestöjen tunnuksia.
Upi Heinonen esitti, että annetaan lupa kiinnittää sotainvalidien ja heihin
rinnastettavien järjestöjen tunnukset muistolehtojen yhteismuistomerkkien
nimilaattoihin. Esitystä ei kannatettu, ja se raukesi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22
DIAKONIAKESKUKSEN JA NNKY:N UUDET TOIMITILAT
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.12.2014 myydä seurakuntayhtymän omistamat Talo Oy Suokatu 31:n osakkeet. Taloyhtiö on myynyt kaikki osakkeet
YIT-yhtymälle 26.6.2015. Myynnin seurauksena NNKY ja Diakoniakeskus
ovat joutuneet siirtymään väistötiloihin Suokatu 22:een.
.
Tulliportinkatu 25:n tiloista tehtiin 18.5.2015 viiden vuoden vuokrasopimus
Trevian Asset Management Oy:n kanssa, 9.300,00 €:n kuukausivuokralla. Ti-
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lojen ottaminen NNKY:n ja Diakoniakeskuksen käyttöön edellyttää tilojen perusteellista korjaamista. Hankkeelle saatiin lainvoimainen rakennuslupa
6.7.2015.
Hankkeen suunnittelu on valmis ja hankkeen kilpailutus on tehty. Hankkeen
kokonaiskustannus seurakunnan tilojen osalta on 434.760 €. Kiinteistön
omistajan osuus hankkeesta on 287.015 €. Koko hankkeen kustannusarvio
on noin 721.800 €.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 25.8.2015. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle 370.000,00 euron määrärahan
myöntämistä hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että
yhteinen kirkkoneuvosto kävisi keskustelun vuokratiloissa olevien työmuotojen/työyksiköiden sijoittamisesta ensisijaisesti seurakuntayhtymän omiin tiloihin. Yhtymä maksoi vuokrakiinteistöistä vuokria tuolloin yhteensä 21.466,12
€/kk.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 14.9.2015 yksimielisesti palauttaa asian
uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa piti selvittää eri vaihtoehtoja, kuten
esimerkiksi tilojen hankkiminen seurakuntayhtymän omistukseen, vuokraajan pituus, vuokrataso ja vuokrahuoneiston remontointikustannusten jakaminen vuokranantajan kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös asettaa
työryhmän selvittämään vuokratiloissa tällä hetkellä toimivien työmuotojen sijoittamista seurakuntayhtymän omiin tiloihin tai koota niitä muuten yhteen.
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin 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. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa 4.11. ja 16.11.2015.
Keskusseurakuntatalon virasto-osaan on sijoitettu väistötiloihin Diakoniakeskus 5. kerrokseen entisiin viestinnän tiloihin. NNKY:llä on Keskusseurakuntatalossa käytössä yksi toimistohuone ja mahdollisuus käyttää Tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistiloja omiin tarkoituksiin. Molempien toimijoiden kalusteet ovat varastoituna Särkiniemen seurakuntatalossa ja Tulliportinkadun
tiloissa. Keskusseurakuntatalossa on tällä hetkellä vapaana kaksi toimistohuonetta viidennessä kerroksessa, muuten kaikki tilat ovat käytössä.
Keskusseurakuntatalossa on käynnissä sisäilmatutkimuksia, ja niitä on tehty
useita vuosien aikana. Henkilökunnasta osa oirehtii hyvinkin voimakkaasti.
Työryhmän esityksenä on, että Suokatu 22:n tilanne on yhdistettävä kokonaistilatarpeeseen. Rakennus on kokonaisuudessaan elinkaarensa loppupuolella ja odotettavissa on mittava peruskorjaus tai purku lähivuosien aikana. Mikäli rakennukseen siirretään lisää toimintoja, tarkoittaa se sitä, että on
entistä vaikeampaa löytää väistötiloja, kun rakennuksen kunnon vaatimiin
toimenpiteisiin ryhdytään. Voimassa olevan investointisuunnitelman mukaan
Keskusseurakuntatalon peruskorjaussuunnittelu on tarkoitus tehdä vuonna
2021 ja peruskorjaus toteuttaa vuosina 2022 – 2023. Kaupungin kanssa on
käyty neuvotteluja eri vaihtoehdoista, mm. Konttisen liiketalosta.
Työryhmä totesi, että Tuomiokirkkoseurakunnan tilojen ratkaisu on osaltaan
avainasemassa. Lisäksi todettiin, että Diakoniakeskuksen toiminnan kannalta nykyiset tilat ovat toimimattomia. NNKY:n tiloja ei ole mahdollista integroida nykyisiin tiloihin. NNKY:n tahtotila on saada omat tilat. NNKY:n kanssa on
tarkoitus päivittää entistä sopimusta ja aloittaa neuvottelut siitä, miten pitkään
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yhtymän maksuvelvollisuus jatkuu. Liittyen As Oy Tulliherran liikehuoneiston
vuokrasopimusasian monimutkaistumiseen, työryhmä on läpikäynyt erilaiset
realistiset mallit asian ratkomiseen. Tulliportinkadun tilojen vuokraaminen on
työryhmän käsityksen mukaan tässä tilanteessa, ja jatkoa ajatellen viisasta
edellyttäen, että saadaan vuokratasoa kohtuullistettua.
Vuokrasopimuksen lähtöolettama vuokraustilanteessa oli se, että tila vuokrataan sellaisena kuin se on ja seurakuntayhtymä vastaa mahdollisista remonteistaan itse. Tilojen kunto ja remonttitarve huomioitiin vuokrassa alentavana
tekijänä. Suunnitelmien ja kilpailutuksen kautta todettiin investointien kokonaissuuruus, joka lopulta muodostui n. 700.000 euroksi. Trevian Asset Management Oy:n kanssa käytiin marraskuussa 2015 neuvotteluja siitä, että
tehtäisiin 10 v uusi vuokrasopimus, jossa kiinteistön omistaja tekisi koko
muutostyön kustannuksellaan. Heiltä tuli ehdotus uudesta vuokrahinnasta,
joka oli 26,04 €/m2/kk. Seurakuntayhtymän mielestä vuokrahintaesitys oli
kohtuuttoman korkea. Kuukausivuokraksi muodostuisi 26,04 €/m2/kk x 732,5
m2 = 19 074,30 €/kk. Seurakuntayhtymän laskelmien mukaan kohtuullinen
vuokrahinta olisi n. 22,90 €/m2/kk. Lisäksi esitettiin, että jätetään varastotilat
kiinteistötoimelle vuokraamatta kohtuuttoman kalliin vuokrahinnan johdosta.
Vaikka kiinteistötoimi tarvitsisi ehdottomasti varastointi- ja työtilaa suuren
kiinteistömäärän johdosta.
Trevian Asset Management Oy:n edustaja Risto Aro ilmoitti 25.1.2016, että
rahaston näkökulmasta tällaisen investoinnin toteuttaminen ei missään mielessä ole realistista eikä siihen yksinkertaisesti löydy rahoitusta. Tässä tilanteessa, vuokranantajan näkökulmasta, käytettävissä ovat seuraavat etenemismallit:
1) Pidetään nykyinen sopimus ja vuokrataso voimassa. Seurakuntayhtymä
tekee remontin päättämällään laajuudella ja vuokranantaja kompensoi investointia 12 kuukauden vuokravapaalla.
2) Vuokrasopimus uusitaan 10-vuotiseksi nykyisellä vuokratasolla. Seurakuntayhtymä tekee remontin päättämällään laajuudella ja vuokranantaja
kompensoi investointia myöntämällä 24 kuukauden vuokravapaan.
3) Mikäli kumpikaan malli ei toimi, ei valitettavasti ole muuta vaihtoehtoa
kuin purkaa nykyinen sopimus. Sopimusta on jäljellä n. 4,5 vuotta ja sopimuksen päättämiskorvaus on lähtökohtaisesti n. 30 % jäljellä olevasta
vuokravastuusta.
Tulliportinkadun kiinteistön omistaja on ollut etsimässä uutta omistajaa kiinteistölle. Mahdollinen ostaja on löytynyt ja välittäjän välityksellä on heidän
kanssaan käyty neuvottelu 26.01.2016. Seurakuntayhtymä on esittänyt, että
kiinteistön omistaja tekee kokonaisuudessaan n. 700.000 €:n muutostyön ja
tehdään 12 v vuokrasopimus 24,18 €/m2/kk (sis. alv 24%) hinnalla. Esitetty
vuokrahinta on keskustan alueen normaalitasoa. Vuokrattavaksi tiloiksi tulisivat remontoidut 297 m2:n tilat NNKY:lle, Diakoniakeskukselle 191 m2 ja yhteiset tilat sosiaalitilat 104,5 m2. Yhteisiin sosiaalitiloihin ei tehdä muutostöitä.
Kiinteistötoimen varastotilat eivät kuulu sopimukseen. Kuukausivuokrahinta
tulee olemaan 24,18 €/m2 x 592,5 m2 = 14.326,65 €/kk sis. alv 24%. Sopimukseen pääseminen edellyttää, että Trevian Asset Management Oy:n ja
uuden omistajan kauppa toteutuu. Esityslistan liitteenä 3 on ko. tilojen pohjapiirustus.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 1.2.2016. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että voimassa oleva 5 vuoden
vuokrasopimus puretaan ja tehdään uusi 12 vuoden vuokrasopimus esitetyin
ehdoin uuden vuokranantajan kanssa edellyttäen, että huoneiston kauppa toteutuu ja että uusi omistaja teettää kokonaisuudessaan tarvittavat muutostyöt
ja se huomioidaan vuokrassa. Mikäli huoneiston kauppa ei toteudu, neuvotellaan nykyisen vuokrasopimuksen ehdoista.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1 että puretaan 18.05.2015 tehty vanha viiden vuoden vuokrasopimus, johon sisältyi ehto, että yhtymä maksaa itse koko peruskorjauksen,
2. että tehdään uusi 12 v. vuokrasopimus Tulliportinkatu 25:stä uuden
omistajan kanssa, 24,18 €/kk/m2,
3. että rakennuksen omistaja teettää kokonaisuudessaan muutostyöt
ja se huomioidaan vuokrassa ja tiloihin siirtyvät Diakoniakeskus ja
NNKY ja
4. että mikäli kauppa ei toteudu, seurakuntayhtymä neuvottelee nykyisen vuokrasopimuksen ehdoista.
Tarja Välimäki esitti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun. Esitystä ei kannatettu.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

23
KAAVIN VANHAN PAPPILAN MYYMINEN
Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä
sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista.
Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että seuraavat seurakuntayhtymän
kiinteistöt laitetaan myyntiin:
Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo, Kaavin pappila, Niemenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Nilsiän Pikku Pappila, Nilsiän Iso Pappila, Nilsiän kanttorila ja Tiirinlahden leirikeskus (Nilsiä).
Kaavin pappilasta on laatinut arviokirjan LKV Kiinteistöinssi Oy 29.12.2012.
Pinta-ala on 5000 m2:n suuruinen määräala Kaavin kunnassa olevasta Kaavin pappila -nimisestä tilasta kiinteistötunnus 204-403-23-132 ja määräalalla
olevat rakennukset.
Asemakaavan mukaista tonttia koskeva kaavamerkintä on YK = kirkkojen ja
muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Asemakaavan mukaisen
tontin tehokkuusluku on e=0,4. Kiinteistö kuuluu kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään sekä kaukolämmön piiriin.
Päärakennus on rakennettu vuonna 1880. Rakennukseen on tehty 1987 perusparannuksia ja 2002 – 2004 homevauriokorjauksia. Rakennuksen kerros-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

2/2016
2/2016

7

ala on rakennusvalvonnan mukaan 315 m2. Rakennuksessa on kaksi erillistä
osaa, joista toisessa on asunto ja toinen osa on toiminut päiväkotikäytössä.
Lisäksi pihapiirissä on 166 m2 varastorakennus, jonka kunto on heikko.
Arviokirjassa 2012 kiinteistön arviohinta oli 120 000 – 180 000 € (tark. 15%).
Kohde oli myynnissä useita vuosia LKV Kiinteistöinssi Oy:llä tuloksetta. Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskuksen kanssa tehtiin myyntisopimus 11.08.2015
ja pyyntihinnaksi laitettiin 85 000,00 €.
Tuulia ja Jaakko Voutilainen tekivät 75 000,00 € ehdollisen ostotarjouksen
Pappilasta 20.10.2015. Ehtona oli kuntotarkastuksen tekeminen, josta tarjouksen tekijä sitoutui maksamaan puolet. Kuntotarkastus tehtiin 27.10.2015
Suomen Tarkastustaito Oy:n toimesta.
Tarkastuksessa havaittiin lattiassa huomattavia kosteusvaurioita, minkä
vuoksi rakenteen korjaaminen vaatii laajoja korjaustöitä. Lattiarakenteessa ei
ole ilmatiivistä rakennuskerrosta, alapohjarakenteiden kunnolla on merkittävä
vaikutus rakennuksen käyttöön ja asumisterveyteen. Hirsirungon alaosan rakenteet ovat samoissa olosuhteissa kuin puurakenteinen lattia, joten on hyvin todennäköistä, että hirsirungossa esiintyy kosteusvaurioita. Laajennusosan eteisen lattian vaurioista aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tilojen
käyttäjille, minkä vuoksi suositellaan tilojen käytön rajoittamista siihen saakka, kunnes rakenteet on korjattu. Vesikate on teknisen käyttöikänsä lopussa.
Rakennukset on vuokrattu tarjouksen tekijälle 1.12.2015 alkaen. Koska kuntotarkastuksessa löytyi merkittäviä virheitä ja puutteita rakennuksesta, joita ei
ole havaittu silmämääräisesti ovat ostajat korjanneet tarjoustaan. Suurimpana ongelmana ovat lattiarakenteiden ja hirsirungon alaosan rakenteet sekä
laajennusosan lattiarakenne. Näiden johdosta on hintaa tarkasteltava uudestaan.
Tuulia ja Jaakko Voutilainen ovat tehneet 15.01.2016 Kaavin vanhasta pappilasta uuden kirjallisen 20 000 euron tarjouksen. Tarjous, arviokirja sekä
kartta, josta käy ilmi määräalan sijainti, ovat esityslistan liitteenä 4. Ostajat
ovat valmiita ostamaan kohteen siinä kunnossa kuin se on tarjouksentekohetkellä.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on
alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 1.2.2016. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan ja sillä sijaitsevien rakennusten myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Tuulia ja Jaakko Voutilaiselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Kaavin pappila – nimisestä tilasta 204-403-23132 liitteen 4 mukainen noin 5000 m2 suuruinen määräala ja määräalalla
sijaitsevat rakennukset,
2. että määräalan ja rakennuksien kauppahinta on 20 000 €,
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3. että ostajat vastaavat määräalan lohkomiskustannuksista ja kaavamuutoksen kustannuksista,
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.

24
KAAVIN NIEMENPAPPILAN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI
Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä
sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista.
Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että seuraavat seurakuntayhtymän
kiinteistöt laitetaan myyntiin:
Kettulan seurakuntakoti, Särkiniemen seurakuntatalo, Kaavin pappila,
Niemenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo,
Nilsiän Pikku Pappila, Nilsiän Iso Pappila, Nilsiän kanttorila ja Tiirinlahden leirikeskus (Nilsiä).
LKV Kiinteistöinssi Oy on laatinut Kaavin Niemenpappilan leirikeskuksesta
arviokirjan vuonna 2012. Pinta-ala on 1,6 ha + 0,13 ha suuruinen määräala
Kaavin kunnassa olevasta Kaavin pappilan nimisestä tilasta kiinteistötunnus
204-403-23-132 ja määräalalla olevat rakennukset. Rakennuksessa ei ole
toimintaa tällä hetkellä. Alueella on voimassa Kaavin kirkonkylän osayleiskaava, jossa alue on merkitty merkinnällä AP. AP-merkintä tarkoittaa pientalovaltaista asuintaloaluetta. Ennen rakentamista on alueelle laadittava asemakaava.
Alueella on neljä rakennusta. Päärakennus on 1-kerroksinen hirsirakenteinen
rakennus, jonka pinta-ala on n. 184 m2. Majoitusrakennus on 1-kerroksinen
hirsirakenteinen rakennus, jonka pinta-ala on n. 67 m2. Molemmat rakennukset on rakennettu 1991. Alueella on lisäksi höylähirsirunkoinen rantasauna ja
leirikeskuksen varasto. Rantasaunan pinta-ala on n. 50 m2. Rantasauna on
rakennettu 2005. Lautarakenteisen varaston pinta-ala on n. 27 m2 ja se on
rakennettu 1991. Rakennuksien kunto on tyydyttävä. Kiinteistöt kuuluvat
kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään. Lämmitysmuotona on kaikissa rakennuksissa suora sähkölämmitys.
Arviokirjan mukaan markkina-arvoksi määritettiin v. 2012 rakennukset
200 000 € ja tulevat rakennuspaikat 135 000 €. Yhteensä arvo on 335 000 €.
Arvion tarkkuus n. +/ - 15%. Keväällä 2015 on tehty uusi arvio kohteesta
Jaakko Korpelan AKA(a) toimesta. Tuolloin kohteesta tehtiin uusi arvio joka
oli 245 000,00. Kaavin Niemenpappilan leirikeskus on ollut myytävänä Pohjos-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy:ssä.
Kirsi, Jukka, Saara ja Simo Sahlstedt ovat tehneet pappilasta kirjallisen
200.000 euron tarjouksen 19.1.2016. Tarjous, arviokirja ja kartta, josta ilmenee kiinteistön sijainti, ovat esityslistan liitteenä 5.
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Ostajat ovat valmiita ostamaan kohteen siinä kunnossa kuin se on tarjoushetkellä.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on
alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 1.2.2016. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalojen ja niillä sijaitsevien rakennusten myyntiä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Kirsi, Jukka, Saara ja Simo Sahlstedtille myydään Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän omistamasta Kaavin pappila –nimisestä tilasta 204403-23-132 liitteen 5 mukaiset n. 1,6 ha + 0,13 ha suuruiset määräalat ja
niillä sijaitsevat rakennukset,
2. että määräalojen ja rakennuksien kauppahinta on 200.000 €,
3. että ostajat vastaavat määräalojen lohkomiskustannuksista ja kaavamuutoksen kustannuksista,
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.

25
KUOPION KAUPUNGIN JA KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN
MÄÄRÄALOJEN VAIHTO TILUSVAIHTONA
Kuopion kaupunki ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä tekivät maanvaihdon
marraskuussa 2014. Maanvaihdossa seurakuntayhtymä luovutti kaupungille
mm. määräaloja Saaristo-Pappilan tilasta 297-423-1-96. Saaristo-pappilan tilaan jäi kuitenkin edelleen n.10 m2 määräala, joka tulisi saada liitettyä muodostettavaan tonttiin 297-37-150-7. Keilarinteen asemakaava-alueen kiinteistömuodostuksen valmistelun yhteydessä on tuotu Kuopion kaupungin osalta
esille, voisiko muodostettavan tontin 297-37-150-7 lohkomisen yhteydessä
tehdä tilusvaihdon, missä puuttuva n. 10 m2 suuruinen maapala vaihdettaisiin saman arvoiseen maapalaan jossakin muualla Kuopion kaupungin alueella. Toimituksen yhteydessä tehtävä tilusvaihto olisi maakauppaa tai
maanvaihtoa huomattavasti nopeampi ja kevyempi menettely. Päätöksen tilusvaihdosta tekee yhteinen kirkkovaltuusto, mutta päätöstä ei tarvitse alistaa
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Saaristokaupungin alueella on viimeisimmät maakaupat tehty omarantaisten
omakotitonttien osalta hintaan n.130 €/m2. Seurakuntayhtymän omistaman
10 m2:n määräalan arvo on n. 1 300,00 €.
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Kuopion kaupunki esittää seurakuntayhtymän omistuksessa olevan määräalan vaihtamista kaupungin Vehmersalmella omistamaan n. 1000 m2 määräalaan, joka on asemakaavan mukaista viheraluetta, liite 6. Kyseinen määräala tilan 297-469-4-50 alueella sijoittuu Rinnetien päähän ja rajoittuu myös
kaupungin omistamaan maahan itärajaltaan. Määräala on asemakaavaalueen rajalla ja määräalasta länteen/luoteeseen seurakunnan omistama tila
jatkuu asemakaava-alueen ulkopuolella. Määräalan halki kulkee n. 8 metrin
levyinen sähkölinja, mikä vaikeuttaa määräalan käyttöä ja hyödyntämistä.
Määräalalla kasvaa n. 200 k-m3/ha mäntyä, minkä arvo vastaa n. 800 euroa.
Puistomaan maapohjan arvo vastaavissa olosuhteissa Vehmersalmella on
hinnoiteltu juuri sovitussa maanvaihdossa hintaan 0,40 €/m2. Määräalan kokonaisarvoksi tulee Vehmersalmella 1.300,00 €, mikä on kaupunkialueen
rantatontin n. 10 m2:n määräalan arvo.
Kuopion kaupunki esittää, että melko vähäarvoiset ja arvoltaan samanarvoiset määräalat vaihdettaisiin lohkomistoimituksen yhteydessä tilusvaihtona
toisiinsa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 1.2.2016. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määräalat vaihdetaan lohkomistoimituksen yhteydessä tilusvaihtona toisiinsa.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että karttaliitteiden mukaiset määräalat vaihdetaan lohkomistoimituksen
yhteydessä tilusvaihtona toisiinsa,
2. että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä maksaa puolet lohkomiskustannuksista,
3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan tilusvaihtoa
koskeva vaihtokirja.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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ULKOILUREITTISOPIMUKSEN UUSIMINEN
JA MOOTTORIKELKKAREITIN MUUTOS TILALLE REPOKANGAS 297-467-15-40
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Vehmersalmen kunnalla, nykyisin
Kuopion kaupungilla, on ulkoilureittisopimus kiinteistöllä 297-467-15-40 Repokangas. Sopimus on ollut voimassa vuodesta 1998. Kuopion kaupunki
pyytää muutosta moottorikelkkauran linjaukseen. Moottorikelkkauran pituus
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistön alueella tulee muutoksen
myötä hieman vähenemään. Liitteenä 7 on reittikartta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 1.2.2016. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
-

että ulkoilureittisopimukseen tehdään moottorikelkkauran linjauksen
muutos ja

-

että ulkoilureittisopimus uusitaan entisin ehdoin.

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi että,
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1. ulkoilureittisopimukseen tehdään moottorikelkkauran linjauksen muutos
2. ulkoilureittisopimus uusitaan entisin ehdoin.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN MIKAEL AGRICOLA- KIRKKOMUSIKAALIN
JÄRJESTELYKULUIHIN
Kallaveden seurakuntaneuvosto käsitteli 8.12.2015 Mikael Agricolaa käsittelevän kirkkomusikaalin järjestämistä reformaation juhlavuonna 2017.
Seurakuntaneuvosto päätti anoa yhteiseltä kirkkoneuvostolta erillismäärärahaa kirkkomusikaalin järjestämiseen. Määrärahatarve olisi 6.000 euroa vuoden 2016 osalta ja 10.000 euroa vuoden 2017 osalta.
Mikael Agricola –kirkkomusikaali on tarkoitus järjestää reformaation 500juhlavuoden merkeissä. Musikaalin suunnittelusta vastaa työryhmä, johon
kuuluvat kanttori Richard Nicholls, nuorisotyöohjaaja Tuija Soini, pastori
Juha Määttä, pastori Johanna Porkola ja kirkkoherra Matti Pentikäinen.
Musikaalin aiheena on kuvitteellinen tilanne, jossa Mikael Agricola saapuu Kuopioon ja suuttuu siihen, miten huonosti savolaiset osaavat esim.
Isä Meidän-rukouksen, kirkossa käyttäytymisen ja ylipäätään hengellisyyteen liittyviä asioita. Tavoitteena on uskoa vahvistava huumorilla höystetty musikaali uskonpuhdistuksen ajoista tähän ja sen yli kohti Suomen ja
kirkon tulevaisuutta Kallaveden seurakunnassa.
Kirkkomusikaalin pituus tulisi olemaan 45 – 60 minuuttia. Se olisi tyyliltään kevyt/jazz ja humoristinen. Musikaalin rooleissa olisivat seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset.
Ammattidramaturgi Eeli Klemetti on alustavasti lupautunut musikaalin käsikirjoittajaksi. Tarkoitus on lisäksi palkata musikaaliin ammattiohjaaja.
Richard Nicholls ja pianisti Tapio Nykänen säveltävät laulut ja musiikin.
Vuoden 2016 aikana on tarkoitus valmistella käsikirjoitus ja musiikki ja
vuonna 2017 itse musikaali, sen ohjaus ja toteutus. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 16.000 euroa. Tästä vuonna 2016 tarvittaisiin
6.000 euroa kattamaan Klemetin ja Nykäsen työt. Nicholls tekee työtä viran puolesta. Vuonna 2017 tarvitaan 10.000 euroa kattamaan musikaalin
ohjauksesta ja toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Käytännössä
hanke etenee siten, että syksyllä 2015 ja keväällä 2016 valmistellaan esityksen runko ja käsikirjoitus, keväällä ja kesällä 2016 tapahtuu musikaalin
sävellystyö, syksyllä 2016 sovitus, talvi/kevät 2017 on varattu yleiseen
valmisteluun ja musikaaliesitykset olisivat syksyllä 2017. Tarkoitus on, että esityksiä olisi yhteensä 8 – 10 Kallaveden kirkossa, Maaningalla, Karttulassa ja kouluissa ja laitoksissa.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan kirkkomusikaalin toteuttaminen esitetyllä tavalla sopisi hyvin reformaation ja itsenäisyyden juhlavuoteen.
Hankkeeseen voitaisiin osoittaa 6.000 euroa yhteisen kirkkoneuvoston
käyttövaroista kuluvana vuonna ja varata hankkeen toteuttamiseen
10.000 euron määräraha vuoden 2017 talousarviossa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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1. että Kallaveden seurakunnalle myönnetään 6.000 euroa vuonna 2016
Mikael Agricola-kirkkomusikaalin valmisteluun,
2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja
3. että hankkeen toteuttamiseen varataan 10.000 euron määräraha
vuoden 2017 talousarviossa.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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KALLAVEDEN SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Pastori Raili Rantanen on ilmoittanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille irtisanoutuvansa Kallaveden seurakunnan II kappalaisen virasta
29.02.2016 alkaen.
Kallaveden seurakunnassa on kirkkoherran virka, kolme kappalaisen virkaa, neljä seurakuntapastorin virkaa ja yksi rovastikuntapapin virka. Seurakuntalaisten määrä virkaa kohden ylittää 3000 henkilöä.
Kallaveden seurakunnan jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten,
opetus- ja kasvatustyön toiminnan vaatimustasoon nähden papiston virkojen nykyinen määrä on minimi kohtuullisen työnjaon toteuttamiseksi ja
lapsivaikutusten näkökulmasta. Vuonna 2011 Kallaveden seurakunnan
nykyisellä alueella papin virkoja oli 12. Tällä hetkellä virkoja on 9.
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto anoo 26.1.2016 yhteiseltä
kirkkoneuvostolta lupaa täyttää 1.3.2016 avoimeksi jäävä II kappalaisen
virka.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan kappalaisen viran täyttäminen on
perusteltua Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamisen tähden.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kallaveden seurakunta oikeutetaan täyttämään II kappalaisen
virka 1.3.2016 alkaen.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

29
VUOSITILASTO 2015
Keskusrekisterin Vuositilastoon 2015 (Liite 8) on koottu keskeisiä tunnuslukuja Kuopion ev.lut. seurakuntien jäsenmääristä ja niissä viime vuoden
aikana tapahtuneista muutoksista, ikärakenteesta, kirkkoon liittymisistä ja
kirkosta eroamisista sekä rippikoulun käyneiden, solmittujen avioliittojen
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ja avioerojen lukumääristä. Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty
suluissa.
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2015 oli 91 590 (89 127). Jäsenmäärä kasvoi vuoden alussa 2 998 jäsenellä Maaningan seurakunnan
liittyessä osaksi Kallaveden seurakuntaa, mutta väheni tästä vuoden aikana 532 jäsenellä. Jäsenmäärä kasvoi Tuomiokirkkoseurakunnassa ja
Alavan seurakunnassa ja laski kaikissa muissa seurakunnissa.
Kirkosta erosi vuoden 2015 aikana 1 184 (2 108) henkilöä, 1,3 % seurakuntien jäsenmäärästä. Eronneita oli edelleen selvästi eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 517 (829) henkilöä eli 43,7 % (39,3
%) kaikista eronneista. Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 18vuotiaat, 2,0 % (1,5 %) eronneista, ja yli 60-vuotiaat, 8,5 % (9,3 %) eronneista.
Kirkkoon liittyi vuoden 2015 aikana 378 (338) uutta jäsentä, 0,4 % seurakuntien jäsenmäärästä. Liittyneitä oli näin enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös liittyneitä oli eniten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 122 (103)
henkilöä eli 32,3 % (30,5 %) kaikista liittyneistä.
Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 881 (907) henkilöä. Kuolleita oli 1 076
(942). Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui näin kolmatta vuotta peräkkäin, nyt 195 jäsenellä (35). Seurakuntaliitoksista huolimatta kastettujen määrä ei ole kasvanut, vaan kastettujen osuus kaikista syntyneistä on viime vuosina laskenut. Todennäköistä on, että luonnollinen jäsenmäärän väheneminen voimistuu tulevina vuosina.
Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2015 aikana 519 (712) jäsentä.
Muuttovoitto perustuu Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.
Rippikoulun suoritti n. 97 % 15-vuotiaiden ikäluokasta. Rippikoulun käyneiden osuus oli näin edellisvuotta (93 %) suurempi.
Kirkollisia vihkimisiä jäsenistön vihkimisistä oli tilastovuonna 238 (280) ja
siviilivihkimisiä 164 (182). Kirkollisten vihkimisten osuus oli näin 59,2 %
(60,6 %). Kirkollisten vihkimisten osuudessa on seurakunnittain varsin
suurta vaihtelua. Suurin kirkollisten vihkimisten osuus oli Alavan seurakunnassa, 74,4 %. Selkeä pidemmän aikavälin suuntaus on ollut kirkollisten vihkimisten osuuden pieneneminen. Avioeroon päättyi viime vuoden
aikana 222 (230) avioliittoa.
Vuoden 2015 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului ennakkoarvion mukaan 74,5 % (75,2 %) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän alueella asuvista.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että Vuositilasto 2015 merkitään tiedoksi

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KANTTORI JOONA SARASTEEN LOPPURAPORTTI: Jordanian ja Pyhän maan Luterilaisen kirkon kirkkomusiikin kehitystehtävä 15.9 – 8.12.2015
Kuopion hiippakunnalla on kumppanuussopimus Jordanian ja Pyhän
maan evankelis-luterilaisen kirkon (ELCJHL) kanssa. Sopimus tähtää uudenlaisten, kirkkojenvälisten yhteydenpitomuotojen kehittämiseen sekä
lähetystyöhön sitoutumisen kasvuun. Alkuperäinen kumppanuussopimus
allekirjoitettiin vuonna 2009 ja se uusittiin keväällä 2014.
Kumppanuussopimuksella hiippakuntamme on sitoutunut mm. keskinäisen vuorovaikutuksen kasvuun, teologisen vaihdon tehostamiseen, yhteistyömuotojen kehittämiseen (mm. työntekijä- ja harjoittelijavaihto erityisesti kirkkomusiikin alalla) sekä ELCJHL:n toiminnan taloudelliseen tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Kumppanuussopimuksen toteuttamiseen hiippakunta on kutsunut alueensa seurakunnat. Kuopiosta
Alavan ja Puijon seurakunnilla on nimikkosopimuksia, joilla tuetaan taloudellisesti ELCJHL:n työtä.
Kirkkomusiikki on yksi keskeisiä yhteistoiminnan kehittämisen muotoja.
ELCJHL ja Suomen Lähetysseura ovat valmistelleet kirkkomusiikin kehittämisprojektia. Valmisteluun ovat osallistuneet hiippakuntasihteeri Jukka
Helle ja Sibelius-Akatemian eläkkeellä oleva rehtori Pekka Vapaavuori.
Puijon seurakunnan kanttori Joona Saraste kutsuttiin vapaaehtoiseksi
kehittämisprojektin kouluttajaksi 15.9 – 13.12.2015 väliseksi ajaksi
ELCJHL:n seurakunnissa. Joona Sarasteelle myönnettiin palkatonta virkavapaata ko. tehtävän hoitamista varten, jotta Puijon seurakunta pystyi
palkkaamaan sijaisen hänen virkavapaansa ajaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.6.2015, että Joona Sarasteen lentoliput Israeliin ja takaisin maksetaan ja myönsi hänelle 500 euron avustuksen/kuukausi hänen toimiessaan vapaaehtoistyöntekijänä ELCJH:ssa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Joona Sarasteen tulee toimittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle raportti matkastaan.
Joona Sarasteen loppuraportti Jordanian ja Pyhän maan Luterilaisen
kirkon kirkkomusiikin kehitystehtävästä 15.9 – 8.12.2015 on esityslistan
liitteenä 9.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Joona Sarasteen loppuraportti Jordanian ja Pyhän maan Luterilaisen kirkon kirkkomusiikin kehitystehtävästä 15.9 – 8.12.2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

31
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

2/2016
2/2016

15

32
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

33
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 10 §:ään 33.

34
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17,53..

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 8.2.2016

Kari Niskanen

Marja-Sisko Pihl

