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Aika

Ti 29.3.2016 klo 16.30 – 18.50

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Eero Koivisto
Leena Kumpusalo
Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Riitta Junnila-Savolainen
Taina Tammekann

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
Niskasen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Pihlin varajäsen
jäsen

Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä, saapui klo
16.50, § 58 käsittelyn aikana
poissa
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

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsutut

Raimo Hakkarainen

poissa

Riitta Immonen
Aarne Laukkanen

johtava oppilaitosteologi
varhaiskasvatuksen
ohjaaja
puistopäällikkö

Seppo Marjanen

diakoniajohtaja

Petri Rautio

kiinteistöpäällikkö

Irene Venejärvi

perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
johtava sairaala-

Matti Jantunen

Risto Voutilainen

poissa

poissa
läsnä, poistui klo
17.37, § 63 käsittelyn jälkeen
läsnä, poistui klo
17.20, § 58 käsittelyn jälkeen
läsnä, poistui klo
17.37, § 63 käsittelyn jälkeen
poissa
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sielunhoitaja
tietohallintopäällikkö
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Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.

55
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 22.3.2016.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

56
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tarja Välimäki ja Eero Wetzell.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Välimäki ja Eero Wetzell.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 31.3 – 15.4.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

57
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

58
VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa.
Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot
on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkas-
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tuksen jälkeen se saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä.
Vuoden 2015 tilinpäätösasiakirjat - tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase,
liitetiedot ja talousarvion toteutumisvertailu - ovat esityslistan liitteenä 1.
Vuoden 2015 toimintatuottojen loppusumma on 4.060.520,93 euroa ja
toimintakulujen loppusumma 24.040.280,45 euroa. Toimintatuottoja kertyi
4,3 % vähemmän kuin vuonna 2014. Toimintakulut olivat 6,9 prosenttia
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Toimintakulujen kasvu ilman Maaninkaa oli 3,5 prosenttia. Verotuloja kertyi 22.945.573,97 euroa mikä on
n. 834.046 euroa eli 3,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Verotuloja kertyi 272.000 euroa enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa oli
arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20.652.263 euroa, mikä on 3,1
% enemmän kuin vuonna 2014 ja yhteisöverotuloja 2.293.310 euroa eli
10,5 % edellisvuotta enemmän. Verotulojen kasvuun vaikutti Maaningan
seurakunnan liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään. Mikäli vuoden
2015 verokertymää verrataan Kuopion seurakuntayhtymän ja Maaningan
seurakunnan yhteenlaskettuun vuoden 2014 verokertymään, jää todelliseksi kasvuksi 0,7 prosenttia. Vuosikate on 2.177.339 euroa ylijäämäinen ja kattaa poistot, joiden suuruus vuoden 2014 tilinpäätöksessä on
1.570.259 euroa.
Tilikauden tulos osoittaa 450.909 euron ylijäämää. Ylijäämä aiheutuu
toimintakulujen pienemisestä ja verotulojen arvioitua positiivisemmasta
kehityksestä. Poistoeron ja varausten jälkeinen tilikauden tulos osoittaa
580.898 euron ylijäämää.
Hieman odotettua positiivisempi talouden kehitys vuonna 2015 ei muuta
seurakuntayhtymän talouden suurta kuvaa. Vaikka jatkuvasti korkealla
tasolla pysyttelevä kirkosta eroaminen ei toistaiseksi tunnu vaikuttaneen
kovinkaan radikaalisti kirkollisverokertymiin, on seurakuntayhtymässä
syytä varautua laskeviin kirkollisverotuloihin sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamiseen päivittämällä ja toteuttamalla laadittuja
kiinteistö- ja henkilöstöstrategioita.
Ehdotus kirkkoneuvoston esitykseksi tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty toimintakertomuksessa. Tilikauden ylijäämä, 580.898,81 euroa, esitetään kirjattavaksi oman pääoman tilikauden ylijäämätilille.
Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään,
2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen,
3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja
4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
sekä
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5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista
koskeviksi toimenpiteiksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

59
HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015
Hautausmaat hoidetaan verovaroin. Yksittäisten hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluukin omaisille. Haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto on oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2015 ovat toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjan sivuilla 119 - 121. Hautainhoitorahaston
toimintatuotot vuodelta 2015 olivat 529.913 euroa ja toimintakulut
550.913 euroa. Tuloslaskelma osoittaa 44.893 euron ylijäämää.
Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja
hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan
voidaan selvittää rahaston yli- tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on
vuoden 2015 lopussa 784.389 euroa ylikatteinen. Laskelmassa ei ole
huomioitu ainaishoitosopimuksia.
Tilintarkastajat suorittavat hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.
Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä yksityiskohtaisemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2015 hyväksytään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

60
JUSSI HUTTUSEN OIKAISUVAATIMUS
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 8.2.2016 Sotainvalidien Veljesliiton
Pohjois-Savon piirin luottamuspapin Jussi Huttusen tekemää aloitetta, että yhteinen kirkkoneuvosto antaisi oikeuden kiinnittää Kuopion seurakuntayhtymän hautausmaalla olevaan muistolehtoon asennettaviin muistolaattoihin sotainvaliditunnuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto hylkäsi aloitteen eikä antanut lupaa tunnusten kiinnittämiseksi muistolaattoihin.
Kirkkoneuvosto perusteli päätöstään sillä, että seurakuntayhtymässä on
vahvistetut ohjeet, joiden mukaan kaikkia veteraanijärjestöjä on pyritty
kohtelemaan yhdenvertaisesti. Mikäli sotainvaliditunnuksen asentaminen
pieniin muistolaattoihin sallitaan, poiketen aikaisemmin hyväksytystä menettelystä, joudutaan jatkossa antamaan lupa kaikille veteraanijärjestöille.
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Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että tekstin tila laatassa pienenee ja
järjestöjen erikokoisten merkkien vuoksi yleisilme muuttuu olennaisesti.
Lisäksi laatan kiinnittäminen yhteismuistomerkkiin vaikeutuu. Kirkkoneuvosto katsoi myös, että jos muistomerkki kiinnitetään laattaan ja se on
muistolehdon yhteismuistomerkissä, poistetaan se 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.
Jussi Huttunen on tehnyt yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä 2. Huttunen
katsoo, että kirkkoneuvosto on perustellut kielteistä päätöstään seikoilla,
jotka eivät hänen käsityksensä mukaan ole todellisia tai ovat muulla tavoin vastoin seurakunnissa yleisesti hyväksi havaittuja periaatteita. Huttunen katsoo edelleen, että uurnalehtoon haudattujen vähäinen lukumäärä ei hänen käsityksensä mukaan ole peruste kieltää invaliditunnuksen
asentamista muistolaattoihin. Huttusen käsityksen mukaan muistolaatoissa on hyvin tilaa tunnuksen asentamiseen. Loukkaavana Huttunen pitää
sitä, että hänen käsityksensä mukaan sotainvalideja on verrattu muihin
järjestöihin tavalla, joka loukkaa sotiemme veteraanien ja sotainvalidien
kunniaa. Lisäksi Huttunen katsoo, että luvan antaminen tunnuksen kiinnittämiseen osoittaisi kunnioitusta sotainvalideja ja heidän omaisiaan kohtaan. Huttusen käsityksen mukaan kyse on siis sotainvalidien ja sotiemme veteraanien arvostamisesta, jota kirkkoneuvoston päätös hänen mielestään loukkaa.
Vastineena Jussi Huttusen oikaisuvaatimukseen esitetään seuraavaa:
1. Vuonna 2015 tilastojen mukaan muistolehtoihin on haudattu kaksi sotaveteraania toinen Kauniskummun ja toinen Ison hautausmaan muistolehtoon (sirottelualue). Tämä tilasto on niistä vainajista, joille on
myönnetty maksuvapautus rintamatunnuksen tai rintamapalvelutunnuksen perusteella. Jos omaiset eivät ole esittäneet ko. tunnuksia,
niin emme voi tietää, onko vainajalla ollut edellä mainittuja tunnuksia
tai hän ei ole sitä elinaikanaan hankkinut. Haudattujen määrä voi siis
olla suurempikin.
2. Jussi Huttunen kertoo saamansa tiedon mukaan, että sotainvalidit,
puolisot ja lesket ovat olleet huolestuneita ja ihmeissään miksi sotainvaliditunnusta ei saa asentaa muistolehdon muistolaattoihin. Kokemuksemme perusteella veteraanien omaiset, jotka ovat hautausjärjestelyjen yhteydessä tiedustelleet muistolehtoon hautausta, ovat
ymmärtäneet siinä olevat ohjeistukset ja valitsevat mieleisensä tuhkahautausvaihtoehdon.
Tarkennuksena vielä käytäntö Ison hautausmaan (osastojen 5U ja 6U
anonyymi) muistolehtoon haudattaessa:
- siunauksen jälkeen toimitetaan lähimmän omaisen kukkalaite muistomuurin eteen sille varatulle paikalle,
- tuhka haudataan sulan maan aikana seurakuntayhtymän työntekijän
toimesta, jolloin omaiset eivät voi olla mukana,
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halutessaan omaiset voivat asennuttaa ruostumattomasta teräksestä
valmistetun muistolaatan (20x120 mm), johon tulee vainajan nimet,
syntymä- ja kuolinaika. Laatan tekstin kaivertamisesta ja asennustyöstä vastaa seurakuntayhtymä,
tässä hautausvaihtoehdossa ei synny omaisille hautaoikeutta.

3. Muistolehdon (5U ja 6U) nimilaatta, koko 20x120 mm, on ruostumatonta terästä. Jussi Huttunen ilmoittaa oikaisuvaatimuksessa, että laatassa on riittävästi tilaa invaliditunnuksen asentamiseen. Esityslistan
liitteessä 3 on oikeassa koossa oleva invaliditunnuksella varustettu
laatta tekstillä ja ilman tunnusta oleva laatta tekstillä varustettu. Tunnuksen asentaminen laattaan muuttaa olennaisesti laatan ja koko
muistomuurin ulkonäköä.
4. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1.2.2016 on käsitellyt asiaa ja
esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle, että muistolehtojen muistolaattoihin ei anneta asentaa eri järjestöjen tunnuksia. Johtokunta keskusteli ainoastaan eri veteraanijärjestöjen tunnuksista ja heillä oli nähtävillä yleisimmät veteraanitunnukset. Kyse ei siis ole muista kuin veteraanijärjestöistä. Kielteisen päätöksen perusteluna oli yhdenvertainen
ja tasavertainen menettely kaikkia veteraanijärjestöjä kohtaan.
5. Oikaisuvaatimuksessa todetaan edelleen, että sotainvalidien tunnus
on pieni (halkaisijaltaan 20 mm) ja lähes huomaamaton, eikä näinollen herätä tarpeetonta huomioita. Sen sijaan sen kiinnittäminen annettavalla luvalla on sekä sotainvalideja, omaisia sekä sotiemme veteraanien työtä kunnioittava vaikutus. Lisäksi se on tulevillekin sukupolville muistutuksena siitä, että sotainvalidit omalta, erittäin merkittävältä osalta, olivat turvaamassa meille vapaan isänmaan, jossa
saamme vapaasti myös tunnustaa isiemme uskoa.
Sotiemme veteraanit ovat uhrautuneet ja osa heistä on vaikeasti vammautunut puolustaessaan Suomea. Heidän työtään ei Kuopion seurakuntayhtymä vähättele, mutta he ansaitsevat omien järjestöjensä merkkien
säilyvän näkyvillä jälkipolville suvun hallussa olevan haudan muistomerkissä. Yhteisten muistolehtojen muistomerkeissä olevat nimilaatat poistetaan 25 vuoden kuluttua hautauksesta. Jos sallitaan muistolehdon nimilaattaan laitettavaksi sotainvaliditunnus, niin oikaisuvaatimuksessa mainittu kunnioittava ja tuleville sukupolville muistutuksena sotainvalidien merkittävästä ja uhrautuvasta palvelusta isänmaan puolesta ei toteudu.
Vuoden 2004 alusta tuli voimaan hautaustoimilaki, jossa yhtenä kohtana
oli mm. yhdenmukainen hinnoittelu. Tässä vaiheessa yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että rintamatunnuksen ja rintamapalvelutunnuksen omaavan
henkilön hautasijasta eikä hautaukseen liittyvistä palveluista peritä maksua. Tämä menettely on käytössä noin puolessa Suomen seurakunnista..
Tämäkin osoittaa, että Kuopion seurakuntayhtymä arvostaa kaikkien sotiemme veteraanien tekemiä uhrauksia.
6. Oikaisuvaatimuksessa viitataan lisäksi eri seurakuntien erilaiseen
käytäntöön muistolehtoon haudattujen sotaveteraanien muistolaattoihin kiinnitettävistä tunnuksista.
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Seurakuntien hautausmaille rakennetut muistolehtojen muistomerkit
ovat eri kokokoisia ja erivärisistä graniitista tehtyjä, joten niitä ei voi
verrata millään tavalla toisiinsa. Kuopion seurakuntayhtymän muistolehdossa (5U ja 6U) on Kurun harmaasta graniitista valmistettu massiivinen 12 m x1,7 m oleva muistomuuri. Tauluosa joihin voidaan
asentaa (20x120 mm:n) kokoinen ruostumattomasta teräksestä oleva
laatta on 7x1m. Liite 4. Muistolehdon ja muistomuurin suunnittelivat
Väinö Saarinen ja Unto Uimonen vuonna 1986. Heidän lähtökohtanaan oli, että muistomuuriin asennettava nimilaatta on samanlainen.
Lisäksi heidän mielestään muistolehtoon haudattaessa menetellään
yhdenmukaisesti ja samanarvoisesti riippumatta siitä, kenen vainajan
tuhkan hautauksesta on kysymys. Tämä tuhkahautausvaihtoehto on
yksi mahdollisuus monien vaihtoehtojen lisäksi. Edellä mainittuihin
perusteluihin viitaten Ison hautausmaan muistolehtoa (5U ja 6U) koskevat ohjeet eivät loukkaa millään tavoin ketään sotiemme veteraania.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että edellä esitettyyn perustuen Jussi Huttusen tekemä oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

61
SOTAVETERAANITUNNUKSEN ASENTAMINEN MUISTOLAATTOIHIN
Jussi Huttunen on tehnyt 17.2.2016 oikaisuvaatimuksen yhteisen kirkkoneuvoston 8.2.2016 tekemään päätökseen, koskien sotainvaliditunnuksen asentamista uurnalehdossa oleviin laattoihin. Kirkkoneuvosto oli
evännyt luvan kiinnittää sotainvaliditunnuksia Ison hautausmaan muistolehtoon (osastot 5 U ja 6 U).
Isolla hautausmaalla on myös sirottelualue (8U). Alueelle on asennettu
tähän mennessä yhteensä neljä yhteismuistomerkkiä, jotka on sijoiteltu
tasaisin välein osaston reunalla kulkevan käytävän varrella. Suunnitelman mukaan sirottelualueella on yhteensä kahdeksan yhteismuistomerkkiä. Yhteismuistomerkissä on kolme 125, 150 ja 175 cm:n korkuista ja
40x40 cm:n levyistä graniittitolppaa. Nimilaatta on messinkiä ja sen koko
on 50x100 mm. Liite 5.
Sirottelualueella on kahdessa pystytolpassa yksi sivu, joihin ei ole vielä
kiinnitetty nimilaattoja. Nämä sivut voitaisiin varata veteraanijärjestön nimilaattoja ja tunnuksia varten.
Jatkossa voitaisiin noudattaa seuraavaa käytäntöä osaston 8 U osalta:
Sirottelualueen muistomerkkien nimilaattaan omaisten niin halutessa voitaisiin antaa asentaa eri sotaveteraanijärjestön tunnus. Tämän alueen
muistomerkit ovat ruskeasta graniitista ja nimitaulun sivun leveys on 40
cm, joten nimilaattaan laitettava tunnus sopii paremmin kuin muistolehdon osastojen 5U ja 6U massiiviseen muistomuuriin. Pääsääntöisesti
tunnukset ovat suurempia kuin varsinainen nimilaatta. Tunnuksien yksityiskohtaisesta sijoittelusta päättäisi puistopäällikkö omaisten kanssa.
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Laatan kaiverruksen ja paikalleen asentamisen hoitaa seurakuntayhtymä.
Siitä peritään hinnastonmukainen korvaus. Sotaveteraanitunnuksen
asentamisesta peritään lisämaksu käytetyn työajan mukaan tuntihinnoittelun mukaisesti.
Sirottelualueelle tehdään hautauksia maan sulana ollessa ja tässä hautausmuodossa on omaisilla mahdollisuus olla mukana.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 21.3.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että veteraanijärjestöille
annetaan lupa asentaa tunnuksensa edellä esitetyllä tavalla
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että sotaveteraanijärjestöille annetaan lupa asentaa oman järjestön tunnus Isolla hautausmaalla olevaan sirottelualueen (osasto 8U) kahdessa
pystytolpassa vapaana olevalle sivulle,
2. että tekstin kaiverruksen ja asentamisen tekee seurakuntayhtymä ja siitä peritään hinnaston mukainen korvaus,
3. että tarkemmista yksityiskohdista päättää puistopäällikkö.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

62
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KREMATORIOUUNIN KORJAUKSEEN
Kuopion krematorion toinen tuhkausuuni on käyttöönotettu vuoden 2013
alusta. Uuni on Crematec Incinerator O-VL-A ja toimittaja Tekmur Oy.
Uunilla on tähän mennessä tuhkattu 3060 vainajaa. Uunin määräaikaishuollon yhteydessä on todettu sen pohjois - sivuseinässä pullistuma. Ulkopinnan suojapelti on työntynyt irti pois paikoiltaan. Uunin katselmus pidettiin 15.1.2016 ja läsnä olivat: Tomas Johnsson, Cai Welke Tekmur
Oy:stä, Mikko Ahopelto Energia-Muuraus Oy:stä ja Miikka Väisänen,
Tuomo Korhonen sekä Aarne Laukkanen seurakuntayhtymästä.
Katselmuksessa todettiin, että sivuseinän rakennetta on purettava ja selvitettävä syy vaurioon. Selvitystyö tehtiin 25.1.2016 ja sen tekivät Tekmur
Oy:stä Cai Welke ja Energia-Muuraus Oy:stä Mikko Ahopelto. Uunin pohjoisseinämä on niin pahoin murtunut, että koko uunin muuraus joudutaan
uusimaan. Lopullinen syy selviää siinä vaiheessa, kun uunin koko seinä
on purettu. Tuhkauksia uunilla voidaan toistaiseksi tehdä normaalisti,
mutta uunin muuraustyö pitää tehdä kuitenkin mahdollisimman pian, että
ei pääse tapahtumaan mitään suurempaa vahinkoa.
Tuhkausuunin muuraus on uusittava keskimäärin n. 8 000 tuhkauksen
välein. Uunin muuraus maksaa 86.800 €. Yhden tuhkauksen hinnaksi tulee 10,85 €. Uunilla oli tuhkattu 3 000 vainajaa, kun vaurio havaittiin ja
sen keskimääräisestä käyttöajasta yli 1/3. Uunin toimittaja Tekmur Oy on
tehnyt tarjouksen muuraustyöstä siten, että seurakuntayhtymän osuus
olisi 32 550 € (10,85x3000) ja toimittajan korvattavaksi jää 43.750 €.
Muuraustyön tekisi Tekmur Oy ja sen valvoisi Energia-Muuraus Oy:stä
Mikko Ahopelto ja hänen palkkio olisi 1.250 €. Kokonaiskustannukset oli-
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sivat 33.790 €. Muuraustyön on arvioitu kestävän noin kaksi viikkoa. Remontin aikana seurakuntayhtymä ei ole velvollinen järjestämään eikä korvaamaan muilla tuhkauspaikkakunnilla tehtyjä tuhkauksia. Remonttiajankohdasta ilmoitetaan omaisille ja hautaustoimistoille hyvissä ajoin
etukäteen.
Tuhkausuunin uudelleen muuraustyö on välttämätöntä tehdä turvallisuussyiden vuoksi. Lisäksi krematorion toiminnan turvaamiseksi muuraustyö
on välttämätön.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 21.3.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että krematorion tuhkausuunin korjaukseen myönnetään 36.000 euroa lisämääräraha vuoden
2016 talousarvion investointiosaan ja että muuraustyö annetaan Tekmur
Oy:n tehtäväksi ja töiden valvonta Energia-Muuraus Oy Mikko Ahopellon
tehtäväksi.
Vuoden 2016 talousarviossa ei ole varauduttu uunin peruskorjaukseen.
Korjauksen toteuttaminen edellyttää lisämäärärahan saamista tarkoitukseen. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Vaikka uunia tällä hetkellä voidaan käyttää normaalisti, on uunin korjaaminen toteutettava välittömästi. Yhteinen kirkkoneuvosto voisi myöntää
luvan korjaustyön aloittamiseen välittömästi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että krematoriouunin muuraustyö toteutetaan esitetyllä tavalla,
2. että muuraustyön tekee Tekmur Oy ja valvontatyön Energia-Muuraus
Oy Mikko Ahopelto,
3. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että tarkoitukseen myönnetään 35.000 euron lisämääräraha vuoden 2016 talousarvion investointiosaan,
4. että muuraustyö käynnistetään välittömästi ja
5. että seurakuntayhtymä ei ole korvausvelvollinen tuhkausuunin korjaustyön ajaksi sattuvista tuhkauksista.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

63
KREMATORION TUHKAUSUUNIN PERUSKUNNOSTUS
Tuhkausten määrä Kuopion seurakuntayhtymässä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina ja vuonna 2015 tuhkattiin yhteensä 1 047 vainajaa. Ohjeiden mukaan työpäivänä (8 h) voidaan tuhkata 5 – 6 vainajaa.
Tuhkauksia tekee seurakuntamestari ja niitä tehdään pääsääntöisesti tiistai – torstaipäivinä. Tuhkausten määrä on kasvanut niin suureksi, että niitä on jouduttu tekemään myös maanantaina (seurakuntamestarin vapaapäivä) ja perjantaina (on siunauspäivä). Tämä on tarkoittanut sitä, että
edellä mainituille lisäpäiville on jouduttu järjestämään sijaisia hautaustoimen muista työntekijöistä. Jos käytössä on kaksi polttoyksikköä, uunien
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käyttöikä pitenee ja tuhkaaminen voidaan edelleen tehdä yhden henkilön
toimesta.
Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä kaksi tuhkausuunia
- TABO Incinerator O-VL-A hankintavuosi 1983
- TABO Incinerator O-VL-A hankintavuosi 2012 (Crematec)
Molemmat uunit on varustettu samanlaisella arkunkäsittely- ja sisäänvientilaitteella, TABO-S-55.
Vanhempi vuonna 1983 hankittu tuhkausuuni on peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjaukseen kuuluu mm. sisäpuolen tulenkestävien muurauksien uusiminen. Samalla uunin öljypoltin ja ohjausjärjestelmä olisi
uusittava samanlaiseksi kuin vuonna 2012 hankitussa uunissa. Uunin peruskorjaus ei edellytä välttämättä muutoksia kiinteistön rakenteisiin.
Vanhemman uunin peruskorjaaminen on tehtävä, mikäli halutaan jatkaa
sen käyttöä. Nykyisellään sen käyttö on rajoitettu. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan uuden vuonna 2012 valmistuneen tuhkausuunin
valmistuttua vanhaa tuhkausuunia saa käyttää vain sellaisissa häiriötilanteissa, jolloin uusi uuni ei ole teknisen vian, häiriön tai välittömän huollon
vuoksi käytettävissä (YsL 4 ja 43§)”.
Peruskorjauksella parantuisivat tuhkauskapasiteetti, käyttöturvallisuus,
mukavuus ja työergonomia sekä savupäästöt pienenisivät.
Vanhan tuhkausuunin hankesuunnitteluun oli varattu 10 000 euron määräraha vuoden 2015 talousarvioon. Hankesuunnittelu oli pyydetty Arkkitehtuura Oy:ltä, AH-Talotekniikka Oy:ltä ja LVI-Planor Oy:ltä, jotka tekivät
toisen krematoriouunin hankinnan laajennussuunnitelmat v. 2012. He
ovat perehtyneet ko. asiaan.
Polttolaitoksia koskevat uudet hiukkaspäästörajoitukset tulevat mahdollisesti voimaan vuoden 2018 alussa. Tällä hetkellä päästörajoitukset ovat
suosituksia, mutta jatkossa ne todennäköisesti kiristyvät nykytasosta ja
polttoyksiköiltä edellytetään järjestelmiä, joilla päästään vaadittaviin tavoitearvoihin. Päästörajoitukset todennäköisesti tulevat koskemaan myös
krematoriouuneja.
Hankesuunnittelu sisälsi mm. vanhan uunin ja piipun modernisoinnin.
Myös krematorion vanhan puolen pintamateriaalit, vanhat kalusteet ja
tuhkan jälkikäsittelylaite on tarkoitus uusia. Lisäksi savukanavan pohja on
tarkoitus uusia peruskorjauksen yhteydessä piipulle asti kuten myös piippu hiukkaspuhdistusyksikön sisältäväksi piipuksi.
Vanhan uunin peruskorjauksen hankinta edellyttää ympäristöluvan päivittämistä kahdelle tuhkausuunille. Lupa-anomuksessa on esitetty, että
suodatinjärjestelmä tulisi vain peruskorjattavaan uuniin. Nykyiselle uunille
savukaasujen puhdistuslaitteisto olisi tarkoituksenmukaista rakentaa siinä
vaiheessa, kun savukaasukanavisto joudutaan muutoinkin uusimaan.
Tämä olisi ajankohtaista noin 15 vuoden kuluttua. Nykyisen uunin päästöjä voitaisiin rajoittaa myös niin, että jatkossa tuhkauksia tehtäisiin enemmän uudella rakennettavalla uunilla. Tuhkauksien suhde voisi olla enimmillään 60%/40% (uusi uuni/nykyinen uuni).
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Uuden ympäristöluvan on myöntänyt Kuopion kaupungin alueellisten ympäristöpalvelujen ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen 16.2.2016 ja siinä mainitaan mm. seuraavaa: Tuhkausuunien palokaasujen hiukkas- ja COpitoisuudet eivät saa ylittää seuraavia päästöraja-arvoja redusoituna 11
%:n 02- pitoisuuteen:
hiukkaset
33 mg/m3 (n)
CO
50 mg/m3 (n)
elohopeapäästön tavoitearvo on 0,2 mg/m3 (n)
Ympäristöluvassa ei ole otettu huomioon seurakuntayhtymän esittämää
siirtymäkautta hiukkaspäästösuodattimien asentamiseen vuonna 2013
käyttöönotetulle uunille. Uudessa luvassa hiukkaspäästörajaa on tiukennettu entisestään ja lisäksi se on asennettava erikseen molemmille uunille.
Luvassa edellytetään, että vuonna 2013 käyttöön otettu tuhkausuuni on
varustettava savukaasupuhdistimella hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi.
Savukaasupuhdistin tulee olla käytössä 1.3.2018 alkaen.
Vuonna 1983 rakennetun tuhkausuunin peruskunnostuksen selvitysajankohtaa voitaisiin siirtää eteenpäin. Uudessa ympäristöluvassa on maininta, että lupa raukeaa, jos toiminta tai sen aloittamisen kannalta olennaisia
toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta.
Krematorion tuhkausuunin suunnitteluun vuodelle 2016 on varattu 50 000
euroa. Hankesuunnitelman mukaan vanhan tuhkausuunin (v. 1983) peruskorjauksen kustannusarvio on noin 1,2 milj. euroa, joka jakautuu seuraavasti:
Polttoyksikkö 510 000,00 € (Crematec)
Hiukkaspuhdistusjärjestelmä 400 000,00 € (Aavi tai vastaava))
LVI ja muu korjaus 290 000,00 €
Olisi perusteltua, että tässä vaiheessa selvitetään mahdollisuus toteuttaa
vuonna 2013 käyttöön otetun tuhkausuunin puhdistusjärjestelmä savupiippuun asennettavalla (Aavi tai vastaava) hiukkaspäästösuodatinjärjestelmällä ja muulla uudella tekniikalla. Aavin valmistama savupiippu varustettuna hiukkassuodatinjärjestelmällä ei ole vielä käytössä muualla
tuhkausuuneissa Suomessa. Sitä on koekäytetty Malmin hautausmaalla
olevassa tuhkausuunissa ja siitä on saatu hyviä koetuloksia. Tällä järjestelmällä päästään ympäristöluvassa mainittujen arvojen alle kaikissa
päästöissä lukuun ottamatta elohopeaa. Elohopeapäästöt vähenevät sitä
mukaa, kuin amalgaamipaikat hampaista poistetaan. Savupiipun toimittaja antaa tuotteelle kolmen vuoden takuun. Jos tämä järjestelmä osoittautuu hyväksi, niin ei tarvita savukaasujen puhdistuslaitteistolle rakentaa
erillistä n. 60 – 100 m2 lisätilaa. Savupiippuun asennettava suodatinjärjestelmän on arvioitu maksavan 400 000 – 500 000 euroa.
Savupiippu ja siihen asennettava suodatinjärjestelmä olisi tarkoitus toteuttaa vuonna 2017. Hanke sisältyy seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaan.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 21.3.2016. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että aloitetaan suunnittelutyö vuonna 2013 käyttöönotetun tuhkausuunin savupiippuun asennettavan hiukkaspäästöjä estävän suodatinjärjestelmän hankkimiseksi, että
rakentamistyö tehdään vuonna 2017 ja hanketta varten talousarvioon varataan tarvittava määräraha ja että vanhan, vuonna 1983 valmistuneen
tuhkausuunin peruskorjaus siirretään myöhempään ajankohtaan.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että aloitetaan suunnittelutyö vuonna 2013 käyttöönotetun tuhkausuunin savupiippuun asennettavan hiukkaspäästöjä estävän suodatinjärjestelmän hankkimiseksi,
2. että hanke toteutetaan vuonna 2017 ja siihen varataan vuoden 2017
talousarviossa tarvittava määräraha ja
3. että vanhan tuhkausuunin (1983) peruskorjaus siirretään myöhäisempään ajankohtaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

64
ITÄ-SUOMEN IT-ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015
Kuopion seurakuntayhtymä toimii Itä-Suomen IT-aluekeskuksen isäntäseurakuntana. Aluekeskus tuottaa palveluja 42 seurakuntataloudelle.
Aluekeskuksen toimintaa ohjaa ja johtaa johtokunta.
Johtokunnan johtosäännön 6 §:n 4 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä aluekeskuksen tilinpäätös ja toimittaa se määräaikaan
mennessä jäsenseurakunnille ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä vahvistaa vuosittain sopijaseurakuntien
maksuosuudet. Johtosäännön 6 §:n 5. kohdan mukaan johtokunta laatii
aluekeskuksen toimintakertomuksen ja toimittaa sen jäsenseurakunnille
ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Talousarvio vuodelle 2015 oli laadittu isäntäseurakunnan talousarvioraamia noudattaen. Aluekeskuksen menojen loppusumma vuonna 2015 oli
1.104.521 euroa. Vahvistettuun talousarvioon verrattuna aluekeskuksen
menot ylittyivät hieman. Kokonaismenot olivat 38.590 euroa enemmän
kuin talousarviossa. Lopullinen maksuosuus on 1,81 euroa/jäsen (talousarvion mukaan 1,72 euroa/jäsen).
IT-alueen johtokunta käsitteli toimintakertomusta ja tilinpäätöstä
19.2.2016. Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja
päätti antaa ne tiedoksi jäsenseurakunnille.
IT-alueen toimintakertomus ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä 6.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.
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Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

65
RYTKYN LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJÄN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Rytkyn leirikeskuksen keittäjä Susanna Puustinen on jäämässä äitiyslomalle 9.4.2016 – 16.2.2017 väliseksi ajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi syystä tai toisesta luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Sama koskee myös kuutta kuukautta pitempiä sijaisuuksia.
Hallintojohtaja ehdottaa,

Kirkkoneuvosto:

-

että annetaan lupa täyttää keittäjän viransijaisuus 9.4.2016 –
16.2.2017 väliseksi ajaksi.

-

että keittäjän viransijaiseksi valitaan Anne Puumalainen.

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

66
KERTOMUS AINO SAXBOMIN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2015
Alavan seurakunnalla on Aino Saxbomin testamenttirahasto. Aino Saxbomin testamenttirahaston käytöstä vastaa kirkkoherra. Kirkkoherra on
delegoinut tämän tehtävän Alavan seurakunnan diakoniatyön johtokunnalle. Testamenttirahaston varoja on käytetty yhden diakoniatyöntekijän
(Sisko Laitinen) viran rahoittamiseen.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt testamenttirahaston käytön vuodelta 2015 24.2.2016.
Testamenttirahaston toteumavertailu, tuloslaskelma ja tase vuodelta
2015 ovat esityslistan liitteenä 7.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Aino Saxbomin testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

67
TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN JAKOPERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN
Seurakuntayhtymässä muutettiin toimintamäärärahojen jakoperusteita
vuoden 2011 alusta lukien siten, että tavoitteena oli, että toimintamäärärahat jaetaan seurakuntien kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.
Poikkeuksen tästä muodosti vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut
Järvi-Kuopion seurakunta, jonka toimintamäärärahat voivat olla 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Syynä tähän oli Jär-
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vi-Kuopion seurakunnan alueellinen laajuus. Lähtökohtana oli, että JärviKuopion seurakunnan toimintamäärärahat olivat lähes 50 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Tavoitteena ollut toimintamäärärahojen jakoperuste piti saavuttaa vuonna 2015 mutta sitä ei ole saavutettu.
Seurakuntayhtymässä kaikki seurakunnat eivät olleet tyytyväisiä jakoperusteisiin ja niitä toivottiin tarkistettavan. Tämän seurauksena yhteinen
kirkkoneuvosto päätti 31.8.2015 nimetä työryhmän valmistelemaan vaihtoehtoja toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteiden
kohdistamisperusteista. Työryhmän jäseniksi nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, professori Juhani Laurinkari, kirkkoherra Aulikki Mäkinen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Toimintamäärärahojen jakoperusteiden
osalta työryhmä katsoi, että jakokriteereitä ei pitäisi olla kovin monta. Työryhmä on päätynyt esittämään mallia, jossa olisi kolme jakokriteeriä. Tästä muodostuu seuraava malli, jossa kaikki seurakunnat saisivat ensin yhtä suuren perusosan: 100.000 euroa. Alueellinen laajuus huomioitaisiin
siten, että pinta-alaltaan suurimmat seurakunnat – Järvi-Kuopio ja Kallavesi – saisivat ns. pinta-alalisän. Yhteensä pinta-alalisäksi on esitetty
600.000 euroa, josta pinta-alojen suhteessa osoitettaisiin Järvi-Kuopiolle
2/3 eli 400.000 euroa ja Kallavedelle 1/3 eli 200.000 euroa. Loppuosa jaettavasta summasta on tarkoitus jakaa jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Perusosan käyttöönotto turvaa jäsenmäärältään pienenevien
seurakuntien aseman. Pinta-alalisä ottaa huomioon alueellisesti suuret
seurakunnat ja jäsenmäärään perustuva jako turvaa kasvavia seurakuntia.
Esityslistan liitteenä 8 on laskelma, jossa on lähtökohtana vuoden 2016
talousarvion toimintamäärärahojen jakomalli. Siitä on muokattu edellä
esitettyjen jakoperusteiden mukaisesti ehdotus uudeksi toimintamäärärahojen jakomalliksi. Tässä mallissa toimintamäärärahat voitaisiin laskea
lähtökohtaisesti esitetyllä tavalla. Suoraan sitä ei kuitenkaan voida käyttää, vaan sitä pitää oikaista vuosittain vähentämällä Tuomiokirkon ja Alavan raamia ja lisäämällä muiden seurakuntien raamia.
Lisäksi Tuomiokirkon ja Alavan positiivinen erotus voidaan kirjata toteutuneeksi säästöksi ja muille seurakunnille negatiivinen erotus lisätä säästövelvoitteeseen.
Toimintamäärärahojen jakoperusteet olisi perusteltua viedä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Niistä olisi hyvä pyytää myös seurakuntaneuvostojen lausunnot.
Hallintojohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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1. että toimintamäärärahojen jakoperusteet hyväksytään esitetyn mukaisesti ja
2. että jakoperusteista pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot
29.4.2016 mennessä.
Heikki Juutinen esitti, että Järvi-Kuopio saa 20 % enemmän kuin muut
seurakunnat, samoin Kallaveden seurakunta Maaningan ja Karttulan jäsenmäärien osalta. Perusosaa ei makseta seurakunnille. Säästötavoitteita tarkastellaan asiasta lopullisesti päätettäessä. Taina Tammekann ja
Pekka Niiranen kannattivat Heikki Juutisen tekemää esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys,
määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen, jossa valmistelutyöryhmän esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Heikki Juutisen muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestys tehdään kädennostoäänestyksenä.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: JAA: 5 ja EI: 7.
Kirkkoneuvosto:

Heikki Juutisen muutosesitys hyväksyttiin. Asian käsittely jatkuu
11.4.2016.

68
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

69
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

70
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 9 §:ään 70.

71
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.50.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 29.3.2016

Tarja Välimäki

Eero Wetzell

