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läsnä, poistui
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jäsen
läsnä
jäsen
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Niskasen varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
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jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä, poistui
klo 18.30, § 218 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä, poistui
klo 17.51, § 218 käsittelyn aikana

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

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

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

johtava oppilaitospastori
läsnä §§ 211-218
varhaiskasvatuksen ohjaaja läsnä §§ 211-218
puistopäällikkö
läsnä §§ 211-218
diakoniajohtaja
läsnä §§ 211-218
kiinteistöpäällikkö
läsnä §§ 211-218
neuvottelukeskuksen johtaja läsnä §§ 211-218
johtava sairaalasielunhoitaja läsnä § 218, saapui
klo 17.25, § 218 käsittelyn aikana
tietohallintopäällikkö
poissa

Matti Jantunen

Martti Ängeslevä
Kokouksen avaus

poissa

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 590.
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211
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 26.10.2016.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

212
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Upi Heinonen ja Leena Kumpusalo.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Leena Kumpusalo.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 2.11 – 18.11.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

213
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

214
HAUTOJEN HOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautojen hoitohinnat.
Esityslistan liitteessä 1 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään yhden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnan
korotustasoa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hoitohintoja 19.9.2016.
Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen
vahvistamista esitetyllä tavalla.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautojen hoitohinnat vuodelle 2017 hyväksytään liitteen 1
mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

215
HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion.
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Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten
hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista.
Rahaston pääoma on tällä hetkellä 2.777.511,33 euroa. Rahaston varat on
sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja
on sijoitettu myös seitsemään asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta on
yhteensä 478.194,16 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 5
%/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä.
Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 2. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstömenot,
joiden loppusumma on 382.710 euroa. Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä 100.650 euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on 599.160 euroa ja arvioidut tulot 527.210 euroa. Talousarvioehdotus osoittaa 25.950 euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu mm. aine- ja tarvikehankintoihin ja palvelujen ostoihin varatuista lisäyksistä. Korko- ja osinkotuottojen todellista määrää on
vaikea arvioida tässä vaiheessa.
Vuonna 2017 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia 4216.
Vuosihoitoja oli vuonna 2016 yhteensä 1 623. Hoitosopimusten määrä vuoden 2017 alussa on noin 5 839.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota 19.9.2016. Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen esitetyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
Kirkkoneuvosto:

että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2017 hyväksytään.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

216
HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain haudan luovutukseen liittyvät
maksut.
Seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään hautauksia. Hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä kuopiolaisilta 300 euroa.
Hautasijamaksujen osalta sovelletaan yhdenmukaista hinnoittelua koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä toimii Juankosken ja Kuopion
kaupunkien ja Kaavin ja Tuusniemen kuntien alueella. Juankoski liitetään
Kuopion kaupunkiin 01.01.2017.
Hautasijamaksuja on korotettu vuosien 2011 – 2012 välisenä aikana 100
eurosta 300 euroon/kaksi arkkuhautasijaa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautasijamaksuja 19.9.2016.
Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautasijamaksut
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säilytetään vuonna 2017 vuoden 2016 tasolla. Ehdotus vuonna 2017 perittäviksi hautasijamaksuiksi on esityslistan liitteenä 3.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
Kirkkoneuvosto:

että hautasijamaksut vuodelle 2017 hyväksytään liitteen 3 mukaisina.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

217
HAUTAUSPALVELUMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautauspalvelumaksut vuosittain.
Seurakuntayhtymälle valmistui toinen krematorion uuni vuoden 2013 alussa.
Rakentamiskustannukset on suunniteltu maksettavaksi 10 vuoden aikana
tuhkauksista perittävillä maksuilla. Vuoden 2017 tuhkauksen hintaa ehdotetaan korotettavaksi kuopiolaisilta 190 eurosta 200 euroon.
Ulkopaikkakuntalaisten tuhkausmaksu ehdotetaan korotettavaksi 190 eurosta 250 euroon. Ulkopaikkakuntalaisten tuhkausmaksun suurempi korotus on
perusteltua mm. sen vuoksi, että ulkopaikkakuntalaiset eivät ole osallistuneet
krematorion rakennuskustannuksiin. Tämä korotettu hinta on kuitenkin alle
muiden krematoriopaikkakuntien perimän ulkopaikkakuntalaisten tuhkausmaksun.
Esityslistan liitteessä 4 esitetään muita hautauspalvelumaksuja korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2016 tasosta.
Hauta- ja hautauspalvelumaksujen osalta sovelletaan yhdenmukaista hinnoittelua koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä toimii Juankosken ja Kuopion kaupunkien ja Kaavin ja Tuusniemen kuntien alueella.
Juankoski liitetään Kuopion kaupunkiin 01.01.2017.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautauspalvelumaksuja
19.9.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle niiden hyväksymistä liitteen 4 mukaisina.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- hautauspalvelumaksut vuodelle 2017 hyväksytään liitteen 4 mukaisina.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

218
VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2019
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2 ja 3 §:ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea
vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että
edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.
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Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden
vuoden, ajanjakson aikana.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten
toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen
talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.
Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten,
että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2017 kasvavan 1,0 prosentilla
vuoden 2016 tasosta. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu
niin, että se on vuoden 2016 talousarvion tasolla. Talousarvioehdotus on
laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.
Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä
eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 5.
Vuoden 2017 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 24.835.454
euroa, mikä on 334.819 euroa eli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuoden
2016 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2017
yhteensä 4.344.515 euroa, mikä on 552.145 euroa eli 11,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli
ns. toimintakate on 20.460.939 euroa, mikä on 4,4 prosenttia enemmän
kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä
ovat henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu 14.330.118 euroa. Tämä on 130.826 euroa eli 0,9 prosenttia enemmän kuin vuoden
2016 talousarviossa.
Kirkollisverotuloja on vuonna 2017 arvioitu kertyvän yhteensä 20.446.300
euroa ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisövero-osuuden, 2.395.000 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna 2016 0,5 prosentilla vuoden 2015 tasosta ja niin ikään
0,5 prosentilla vuonna 2017 vuoden 2016 tasosta. Vuosikate on 707.761
euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa
1.202.049 euron alijäämää.
Vuoden 2017 talousarvion investointiosan loppusumma on 2.337.000 euroa ja koko suunnittelukauden 2017 – 2019 investointimenojen loppusumma 9,3 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2017 – 2024 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 25,2 miljoonaksi euroa. Näin mittavien
investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen
leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien
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menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkovaltuusto tulee asettamaan toimintayksiköille säästötavoitteet.
Hallintojohtaja esittelee talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1.että vuoden 2017 talousarvio hyväksytään liitteen 5 mukaisena,
2.että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautatoimen ja kiinteistötoimen
osalta lukutason toimintakate ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien
osalta kustannuspaikkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso,
3.että toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2019 hyväksytään
noudatettavaksi ohjeellisena,
4.että talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta pyydetään
seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot
18.11.2016 mennessä.
Heikki Juutinen esitti, että lähetysjärjestöistä avustettaisiin vain Suomen
Lähetysseuraa ja Suomen Pipliaseuraa. Avustus jaettaisiin heidän
keskensä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa.
Esitystä ei kannatettu ja se raukesi.
Tarja Välimäki esitti, että selvitettäisiin mahdollisuutta valita lähetysjärjestöjen avustamisen jakoperusteeksi jokin muu peruste kuin
vapaaehtoinen kannatus.
Esitystä ei kannatettu ja se raukesi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

219
ITÄ-SUOMEN IT-ALUEKESKUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN JA ALUEKESKUKSEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Itä-Suomen IT-aluekeskus aloitti virallisesti toimintansa 1.2.2010. ItäSuomen IT-aluekeskus on yksi kolmestatoista IT-aluekeskuksesta valtakunnassa. Aluekeskusten perustaminen liittyi kirkon uuden jäsentietojärjestelmän – Kirjurin – käyttöönottoon ja erityisesti seurakuntien tietoturvan parantamiseen. Käytännössä IT-aluekeskus hoitaa alueensa tietohallintoon liittyvät tehtävät. Aluekeskus tarjoaa tällä hetkellä palveluja 42
seurakuntataloudelle, joissa on yhteensä 53 seurakuntaa. Sen toimintaalueena ovat kaikki Kuopion hiippakunnan seurakunnat ja kaksi seurakuntaa Mikkelin hiippakunnasta. Aluekeskuksen isäntäseurakuntana toimii Kuopion seurakuntayhtymä ja aluekeskuksen 9 työntekijää ovat Kuopion seurakuntayhtymän työntekijöitä.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 26.1.2010 IT-alueen yhteistyösopimuksen ja IT-yhteistyöalueen johtosäännön. Yhteistyösopimuksessa on
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sovittu isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien kesken tehtävästä
yhteistyöstä, työnjaosta, henkilöstöstä ja kustannusten jaosta seurakuntien kesken. IT-alueen johtosääntöön sisältyy tarkemmat määräykset IT–
alueen hallinnosta, henkilöstöstä ja heidän tehtävistään. Johtosäännön
mukaan aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, jossa on
yksitoista jäsentä. Johtosäännön mukaan Kuopion seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja, Joensuun seurakuntayhtymä yhden jäsenen ja kaikki aluekeskuksen alueella
toimivat rovastikunnat, joita on seitsemän, yhden jäsenen. Yhteensä jäseniä on yksitoista. Johtokunnan jäsenille tulee lisäksi nimetä henkilökohtaiset varajäsenet.
IT-aluekeskukset ovat toimineet vuodesta 2010 lähtien. Aluekeskusten
toiminnan käynnistyessä aluekeskuksia oli 13. Yhden aluekeskuksen
toiminta on yhdistetty toiseen ja yhden aluekeskuksen toiminta kirkkohallituksen IT-keskukseen.
Vuonna 2010 hyväksytty yhteistoimintasopimus ja johtokunnan johtosääntö eivät kaikilta osin vastaa enää nykypäivän vaatimuksia. Muutosta
kaipaavia kohtia ovat mm. se, että yhteistoimintasopimuksen muuttaminen vaatii tällä hetkellä kaikkien jäsenseurakuntien hyväksynnän. Myöskin johtokunnan johtosääntö edellyttää tarkentamista johtokunnan jäsenmäärän suhteen, jotta alueellinen vaikuttamismahdollisuus saadaan paremmin turvattua jäsenmäärän suhteen. Lisäksi hankinnoissa esitetään
lisättäväksi johtokunnan hankintavaltuuksia.
Voimassa olevassa yhteistyösopimuksessa sopimuksen muuttaminen
edellyttää kaikkien jäsenseurakuntien hyväksymistä. Tämä yksimielisyyden vaatimus estää aluekeskuksen toiminnan kehittämisen, koska yksi
seurakunta voi estää kaikki kehityshankkeet. Sopimuksen kohtaa 2.3
’Sopimus ja sen muuttaminen’ esitetään muutettavaksi siten, että yksimielisyyden vaatimuksesta luovutaan ja muutosten tekemiseen vaaditaan
2/3 enemmistö.
Johtokunnan paikat esitetään jaettavaksi uudella tavalla siten, että Kuopion seurakuntayhtymällä on johtokunnassa kaksi jäsenpaikkaa, Joensuun ja Ylä-Savon seurakuntayhtymillä kummallakin yksi paikka. Rovastikunnilla on kullakin yksi paikka lukuun ottamatta Rautalammin rovastikuntaa, jolla on johtokunnassa kaksi paikkaa. Kahta paikkaa voidaan perustella sillä, että rovastikunnan alueella on kaksi suurta seurakuntaa, Pieksämäki ja Varkaus.
Ehdotus yhteistoimintasopimukseksi on esityslistan liitteenä 6 ja ehdotus
IT-aluekeskuksen johtosäännöksi on esityslistan liitteenä 7.
Yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että IT-aluekeskuksen yhteistoimintasopimus hyväksytään liitteen 6
mukaisena ja
2. että IT-aluekeskuksen johtosääntö hyväksytään liitteen 7 mukaisena.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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220
NUORISOTYÖNOHJAAJA JARKKO VOUTILAISEN SIIRTÄMINEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKAAN JA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAAN
SIJOITETTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on 19.4.2016 myöntänyt
nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissaselle eron nuorisotyönohjaajan virasta
1.2.2017 alkaen, eläkkeelle siirtymisen johdosta. Yhteinen kirkkoneuvosto on 13.6.2016 antanut tuomiokirkkoseurakunnalle luvan viran täyttöön.
Tuomiokirkkoseurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa. Toinen on seurakunnan oma virka. Tämä virka on tulossa avoimeksi
1.2.2017, kun Pirjo Rissasen siirtyy eläkkeelle. Toinen on seurakuntayhtymän virka, jossa viranhaltijana on Jarkko Voutilainen. Seurakuntayhtymän virat sijoitetaan määräaikaiseksi johonkin seurakuntaan. Ajatuksena on ollut, että näin voidaan virkoja tarvittaessa joustavasti siirtää
seurakunnasta toiseen. Yhtymän hallinnossa on sovittu, että tämän viran sijoituspaikkana säilyy tuomiokirkkoseurakunta ainakin vuoteen 2021
saakka.
Seurakunnan oman viran tullessa avoimeksi syntyy tilanne, jossa pitkään
seurakunnassa työtä tehnyt nuorisotyönohjaaja on virassa, joka saattaa
siirtyä toiseen seurakuntaan, ja vasta valittu tulee virkaan, jossa tällaista
uhkaa ei ole.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston puheenjohtaja on keskustellut asiasta hallintojohtajan kanssa. Hallintojohtajan käsityksen mukaan viranhaltija voidaan hänen omalla suostumuksellaan siirtää toiseen
virkaan ilman hakumenettelyä.
Jos Jarkko Voutilainen siirretään nykyisestä, seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan virasta tuomiokirkkoseurakunnan omaan nuorisotyönohjaajan virkaan, avoimeksi tulisi 1.2.2017 seurakuntayhtymän virka.
Jarkko Voutilainen on kirjallisesti ilmoittanut, että hän suostuu siihen, että
hänet siirretään nykyisestä, seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan virastaan tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan 1.2.2017
alkaen.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on 11.10.2016 päättänyt
siirtää nuorisotyönohjaaja Jarkko Voutilainen nykyisestä, seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan virasta, tuomiokirkkoseurakunnan omaan
nuorisotyönohjaajan virkaan 1.2.2017 alkaen.
1.2.2017 avoimeksi tulee tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2016 loppuun sijoitettu seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan virka.
Hallintojohtaja esittää,
Kirkkoneuvosto:

että asia merkitään tiedoksi.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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221
MOOTTORIKELKKAREITIN MUUTOS TILALLE REPOKANGAS, KIINTEISTÖTUNNUS
297-467-15-40
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Vehmersalmen kunnalla, nykyisin
Kuopion kaupungilla, on ulkoilureittisopimus kiinteistöllä Repokangas,
kiinteistötunnus 297-467-15-40. Sopimus on ollut voimassa vuodesta
1998 lähtien. Kuopion kaupunki pyytää muutosta moottorikelkkauran linjaukseen. Moottorikelkkauran pituus Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
kiinteistön alueella tulee muutoksen myötä hieman muuttumaan. Liitteenä 8 on reittikartta, johon on pisteviivalla merkitty muutos. Liitoskohdasta
pohjoiseen suuntautuva vanha uralinjaus jää pois käytöstä.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.10.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että ulkoilureittisopimukseen tehdään moottorikelkkauran linjauksen muutos esitetyllä tavalla.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
- ulkoilureittisopimukseen tehdään moottorikelkkauran linjauksen muutos
liitteen 8 mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

222
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN HAMINALAHDEN ERÄNKÄVIJÄT RY:N
KANSSA TILOILLE RYTKY, KIINTEISTÖTUNNUS 297-429-2-50 JA KULMALA, KIINTEISTÖTUNNUS 297-417-1-291
Haminalahden Eränkävijät ry anoo metsästysvuokrasopimuksen uusimista
tiloille Rytky, kiinteistötunnus 297-429-2-50 ja Kulmala, kiinteistötunnus 297417-1-291. Rytkyn tilan pinta-ala on n. 459 ha. Tila sijaitsee Kuopion Rytkyn
kylässä. Kulmalan tilan pinta-ala on n. 30 ha. Tila sijaitsee Kuopion Kaislastenlahden kylässä.
Nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.12.2016. Haminalahden Eränkävijät ry
anoo vuokrasopimuksen uusimista kaiken riistan metsästystä varten viideksi
vuodeksi, 1.1.2017 – 31.12.2021 väliseksi ajalle.
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.
Vuokrattavien tilojen pinta-alojen (yhteensä 489 ha) mukaan viiden vuoden
vuokraksi tulee (489 ha x 0,50 € x 5v) 1.222,50 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.10.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin
ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Haminalahden
Eränkävijät ry:n kanssa tiloille Rytky, kiinteistötunnus 297-429-2-50 (pinta-
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ala n. 459 ha) ja Kulmala, kiinteistötunnus 297-417-1-29 (pinta-ala n. 30 ha)
1.1.2017 – 31.12.2021 väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 1.222,50 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

223
SEIKKAILU KUOPIO OY:N VUOKRASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
Seikkailu Kuopio Oy on aikanaan tehnyt sopimuksen Nilsiän seurakunnan
kanssa Moottorikelkkasafarien taukopaikasta 1.9.2007, seikkailupuistosta
1.10.2009 ja kelkkareitin käyttöluvasta 1.1.2012.
Seikkailu Kuopio Oy:n toimitusjohtaja Arto Jauhiainen on 2.8.2016 jättänyt seurakuntayhtymälle hakemuksen, jossa hän pyytää sopimuksen päivittämistä ja vuokran tarkistusta. Hakemus ja kartat ovat liitteenä 9. Voimassa olevassa vuokrasopimuksessa vuokratun määräalan pinta-ala on
10 000 m², joka ehdotetaan pienennettäväksi 3 100 m²:iin. Safarikammin
vuokra-alue on voimassa olevassa vuokrasopimuksessa 4 000 m². Uusi
sopimus esitetään tehtäväksi 1 000 m²:lle.
Vuokrauskohteena ovat Kuopion kaupungin Nilsiän kylässä Iso-Pappilan
tilasta, kiinteistötunnus 297-499-19-36 alueet seuraavasti:
1

Pinta-alaltaan noin 3100 m² kokoinen alue Nipasentien varrella, jossa on Paintball -pelikenttä.
Alue sijaitsee safaritalon vieressä. Alue on ollut maantäyttöalueena ja se on sopiva Paintball -pelikäyttöön. Alueella on
kevytrakenteisia puuesteitä peliä varten.

Vuokrasopimus voitaisiin tehdä viideksi vuodeksi, ja vuosivuokra olisi
200,00 €.
2

Pinta-alaltaan noin 1000 m² kokoinen alue Nipasen rinteessä, jossa sijaitsee Safarikammi ja joka toimii taukopaikkana.

Vuokrasopimus voitaisiin tehdä viideksi vuodeksi ja vuosivuokra olisi
135,00 €.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.10.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maa-alueiden vuokraamista Seikkailu Kuopio Oy:lle esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Seikkailu Kuopio Oy:n kanssa tehdään 1.1.2016 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi vuokrasopimus Kuopion kaupungin Nilsiän kylässä IsoPappilan tilasta, kiinteistötunnus 297-499-19-36, noin 3100 m² alueesta
paintball -pelikäyttöön sekä 1000 m² kokoisesta alueesta safarien taukopaikaksi,
2. että noin 3100 m² alueesta vuosivuokra on 200,00 € ja
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3. että noin 1000 m² alueesta vuosivuokra on 135,00 €,
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

224
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

225
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Kokousaikataulu kevätkaudelle 2017 jaettiin kokouksen osanottajille.

226
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite
§:ään 226. Liite 10.

227
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.00.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 31.10.2016

Upi Heinonen

Leena Kumpusalo

