KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

5/2016
5/2016

Aika

Ma 11.4.2016 klo 16.30 – 18.25

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
Wetzellin varajäsen
jäsen
Niskasen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä

Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
läsnä
läsnä
poissa
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läsnä, saapui klo 16.44,
§ 73 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
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

Seppo Marjanen

diakoniajohtaja

läsnä

Kokouksen avaus

Koska Reijo Leino oli poissa kokouksesta, toimi varapuheenjohtaja
Pekka Niiranen kokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja toivotti
osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi
puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 177.

Matti Jantunen

poissa
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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 5.4.2016.
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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Upi Heinonen ja Kari Niskanen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Heikki Juutinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 13.4 – 13.5.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

72
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

73
DIAKONIAKESKUKSEN TOIMITILOJEN SIIRTÄMINEN NEULAMÄKEEN
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. Tilojen ottaminen NNKY:n ja Diakoniakeskuksen käyttöön edellyttää tilojen perusteellista korjaamista. Hankkeelle saatiin lainvoimainen rakennuslupa
6.7.2015. Tämä hanke ei kuitenkaan edennyt.
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 tilaksi tulisivat remontoidut 297 m2:n tilat NNKY:lle, Diakoniakeskukselle 191 m2 ja yhteiset 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.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 8.2.2016. Kirkkoneuvosto päätti, että
18.5.2015 tehty vanha viiden vuoden vuokrasopimus puretaan ja tehdään
uuden omistajan kanssa 12 vuoden vuokrasopimus 24,18 €/kk/m2 vuokralla.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että rakennuksen omistaja teettää kokonaisuudessaan tilan peruskorjauksen ja tämä huomioidaan vuokran määrässä
ja vuokrattaviin tiloihin siirtyvät Diakoniakeskus ja NNKY.
Valitettavasti omistajanvaihdos ei ole ainakaan toistaiseksi toteutunut. Diakoniakeskuksen henkilökunta on useaan otteeseen valittanut Suokatu 22:n
sisäilmasta. Diakoniakeskuksen käyttöön osoitetuissa tiloissa on tehty erilai-
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sia sisäilmamittauksia. Viime joulukuussa on otettu työterveyslaitoksen kalustolla voc-näytteet, joista aluetyöterveyslaitos on analysoinut yli 40 erilaista
yhdistettä. Nämä mittaukset ovat pääosin alittaneet sisäilmapäästöille asetetut arvot. Niiden arvojen osalta, jotka ovat ylittäneet suositukset, asiaa tutkitaan edelleen. Selkeää syytä työntekijöiden oireille ei tässä tutkimuksessa
tullut esille. Tämän tutkimuksen mukaiset voc-arvot eivät kuitenkaan viittaa
kosteusongelmiin. Diakoniakeskuksen henkilökunnan kanssa on pidetty asiasta useita neuvotteluja.
Vaikka Suokadun tiloista ei ole löydetty mitään konkreettista sisäilmaongelmaa, on henkilökunnan valitukset otettava työsuojelullisista syistä vakavasti.
Työturvallisuuslain 8 § asettaa työnantajalle yleisen huolehtimisvelvollisuuden. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta
ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Seurakuntayhtymä ei voi
työnantajana ottaa kenenkään altistumista sisäilmaongelmille vastuulleen.
Diakoniakeskuksen henkilökunnan työtilat on syytä siirtää mahdollisimman
pikaisesti pois Suokatu 22:sta. Työtilat voidaan osoittaa Neulamäen seurakuntatalosta. Neulamäessä on mahdollista osoittaa työtilat diakoniakeskuksen henkilökunnalle. Asiasta on neuvoteltu kirkkoherra Hannu Koskelaisen
kanssa. Diakoniakeskuksen on myös edelleen mahdollista käyttää tarvittaessa Keskusseurakuntatalon kokoontumistiloja ja muitakin seurakunnallisia tiloja seurakuntayhtymän alueella. Tämä siirto olisi väliaikainen ja voimassa niin
kauan, kunnes diakoniakeskuksen toimitilakysymys selviää.
Diakoniakeskuksen toimitilojen siirtäminen Tulliportinkatu 25:een ei ole toteutunut suunnitellusti. Vuokrattavien tilojen myynti ei ole edennyt eikä tilojen
kunnostaminen diakoniakeskuksen ja NNKY:n käyttöön ole näin ollen käynnistynyt. Seurakuntayhtymä on maksanut tiloista vuokraa vuoden ajan saamatta mitään vastinetta. Näin ei ole mahdollista jatkaa. Mikäli tilojen myynnin
osalta ei päästä ratkaisuun 30.4.2016 mennessä, voitaisiin voimassa oleva
vuokrasopimus irtisanoa ja etsiä uusia tiloja diakoniakeskukselle ja NNKY:lle
muualta.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että diakoniakeskuksen työntekijöiden työtilat siirretään välittömästi Suokatu 22:sta Neulamäen seurakuntataloon ja
2. että mikäli Tulliportinkatu 25 tilojen myynti ja peruskorjaustyön alkaminen
niissä ei ole varmistunut 30.4.2016 mennessä, niitä koskeva vuokrasopimus irtisanotaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

74
TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN JAKOPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN JA SÄÄSTÖSUUNNITELMIEN LAADINTA
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 29.3.2016 toimintamäärärahojen jakoperusteiden tarkistamista. Kirkkoneuvosto hyväksyi jakomallin, jossa toimintamäärärahat paikallisseurakuntien kesken jaetaan jatkossa siten, että keskeisenä jakoperusteena on jäsenmäärä. Järvi-Kuopion seurakunnan ja Kallaveden seurakunnan osalta tästä poiketaan niiden alueellisen
laajuuden tähden. Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat voivat
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olla 20 prosenttia suuremmat/jäsen ja Kallaveden seurakunnan toimintamäärärahat Karttulan ja Maaningan osalta 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muilla yhtymän seurakunnilla. Jakomallista poistettiin samalla ns. perusosa. Esityslistan liitteenä 1 on laskelma, jossa kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti on jaettu vuoden 2016 talousarvion toimintamäärärahat seurakuntien kesken hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaisesti. Kuten laskelmasta käy ilmi, saisivat Tuomiokirkko, Alava ja Kallavesi lisää määrärahoja. Männistön, Puijon ja Järvi-Kuopion seurakuntien
toimintamäärärahat taas pienenisivät. Jakomallia onkin perusteltua oikaista siten, että minkään seurakunnan toimintamäärärahoja ei tässä vaiheessa lisätä, mutta ne saavat lukea lisäyksen säästöksi, joka vähentää
niiden säästövelvoitetta. Ne seurakunnat, joiden toimintamäärärahat pienenisivät, eivät menetä määrärahoja, mutta ne lisätään niiden säästövelvoitteeseen.
Yhteisen kirkkoneuvoston aikanaan vahvistaman säästövelvoitteen mukaan oli arvioitu, että paikallisseurakuntien ja yhteisten työalojen yhteinen
säästövelvoite olisi 4 miljoonaa euroa. Tästä 3 miljoonaa euroa kohdistettiin paikallisseurakunnille ja 1 miljoonaa euroa yhteisille työaloille. Nämä
säästövelvoitteet perustuivat vuonna 2011 tehtyihin laskelmiin, jonka mukaan arvioitu talouden kehitys ja välttämättömien peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellytti mainittujen karsintojen tekemistä.
Taloudellinen kehitys on ollut ennakoitua positiivisempaa. Pääsääntöisesti toimintayksiköt ovat pysyneet menokehyksissään ja verotulojen kehitys
on ollut arvioitua positiivisempaa. Tästä syystä toimintayksiköitten säästövelvoitetta on mahdollista alentaa. Esityslistan liitteenä 2 on ehdotus
tarkistetuiksi säästövelvoitteiksi. Säästövelvoitetta on tarkistettu seurakuntien osalta 3:sta 2:een miljoonaan euroon ja yhteisten työalojen osalta
1:stä miljoonasta eurosta 666.000 euroon. Kun lisäksi otetaan huomioon,
että kaikki toimintayksiköt ovat jo tehneet säästöjä yhteensä 812.370 euroa, jää seurakuntien yhteiseksi säästövelvoitteeksi tässä vaiheessa
1.442.650 euroa ja yhteisten työalojen 411.580 euroa. Säästövelvoite on
jaettu seurakunnille ja yhteisille työaloille niiden toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Mikäli talouden kehitys sitä edellyttää säästövelvoitteita
voidaan tarkistaa ylöspäin.
Yhteisten työalojen säästövelvoitteiden suhteen on syytä pohtia, kohdistetaanko säästövelvoitteet yhtä suurina kaikille toimintayksköille vai voidaanko yhteisiä työaloja tarkastella säästöjen suhteen esim. yhtenä kokonaisuutena.. Ongelmallista on, että osa toimintayksiköistä on niin pieniä, että esitetyt säästöt saattavat merkitä käytännössä koko työalan
alasajoa.
Tarkoitus on pyytää toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista seurakuntaneuvostojen lausunnot ja viedä asia sen jälkeen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Hallintojohtaja esittelee säästövelvoitteita tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että toimintamäärärahojen jakoperusteet hyväksytään liitteen 1 mukaisina,
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2. että säästövelvoitteet hyväksytään paikallisseurakuntien osalta liitteen
2 mukaisina ja yhteisten työalojen osalta ratkaistaan, kohdistetaanko
säästövelvoite toimintayksiköille vai koskeeko se koko pääluokkaa ja
3. että seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunnot paikallisseurakuntien toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista ja yhteisten työalojen johtokunnilta yhteisten työalojen säästövelvoitteista
13.5.2016 mennessä.
Hannu Tervonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Tarja Välimäki ja Upi Heinonen kannattivat Hannu Tervosen tekemää
esitystä.
Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen, jossa ne,
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät EI.
Hyväksyttiin äänestysesitys, että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä.
Äänestyksen tulos: JAA: 7 ääntä, EI: 4 ääntä.
Äänestyksen tuloksen perusteella asian käsittelyä päätettiin jatkaa.
Upi Heinonen esitti, että yhteisten työalojen osalta säästövelvoite kohdistetaan toimintayksiköille. Esitys raukesi kannattamattomana.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. Yhteisten työalojen osalta
säästövelvoite kohdistetaan koko pääluokkaan.

75
VAMMAISTYÖN DIAKONI ANNA SOFIA OLKKOLAN VIRKAVAPAUSANOMUS JA DIAKONIAN
VIRANSIJAISUUDEN HOITAMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 18.2.2013 diakoni Anna-Sofia Olkkolalle
virkavapaata opintovapaata varten 1.9.2013 – 31.8.2015 väliseksi ajaksi.
Olkkolan sijaisena on toiminut diakoni Leena Vartiainen. Anna-Sofia Olkkola on jäänyt äitiyslomalle 16.7.2015 ja keskeyttänyt samasta ajankohdasta lukien opintovapaansa. Olkkolan äitiysloma ja sitä seuraava vanhempainvapaa päättyy 31.12.2016.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.6.2015, että vammaistyön diakonian
viransijaisuus voidaan täyttää 16.7.2015 – 26.5.2016 väliseksi ajaksi ja
valitsi sijaiseksi diakoni Leena Vartiaisen. Leena Vartiainen on ilmoittanut
palaavansa Järvi-Kuopion seurakunnan diakonian virkaan 27.5.2016 lukien.
Anna-Sofia Olkkola on hakenut hoitovapaata 27.5 – 31.8.2016 väliseksi
ajaksi sekä opintovapaata viittomakielen tulkin opintoja varten 1.9.2016 –
1.1.2017 väliseksi ajaksi. Hakemus on esityslistan liitteenä 3.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa syystä tai toisesta avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Tämä koskee myös kuutta kuukautta pitempiä virkavapauksia.
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Hallintojohtajan käsityksen mukaan vammaistyön diakonin viransijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä vammaistyön turvaamiseksi. Henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, vs. vammaistyön diakoni Leena Vartiainen ja
diakoniajohtaja Seppo Marjanen ovat haastatelleet kuluvana keväänä viittomakielen tulkiksi valmistuvaa Marjo Paakkari-Kettusta. Haastattelun perusteella haastattelijat suosittelevat hänen valintaansa viransijaiseksi.
Johtoryhmä käsitteli asiaa 29.3.2016. Johtoryhmä puoltaa vammaistyön
diakonin viransijaisuuden täyttämistä ja Marjo Paakkari-Kettusen valitsemista viransijaiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että vammaistyön diakonin viransijaisuus täytetään 27.5 – 31.12.2016
väliseksi ajaksi ja
2. että viransijaiseksi valitaan Marjo Paakkari-Kettunen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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KERTOMUS ASTA HEIMON TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2015
Männistön seurakunnalla on Asta Heimon testamenttirahasto. Rahasto
on muodostettu Asta Heimon Männistön seurakunnalle testamentille jättämästä omaisuudesta. Testamenttirahaston varoja voidaan käyttää
Männistön seurakunnan diakoniatyöhön. Pääsääntöisesti testamenttirahaston varoilla on rahoitettu yhtä Männistön seurakunnan diakonian viroista. Rahaston hoitokuntana on toiminut Männistön seurakuntaneuvosto. Kertomus Asta Heimon testamenttirahaston toiminnasta on esityslistan liitteenä 4.
Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti 6.6.1995 testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle.
Männistön seurakuntaneuvosto käsitteli Asta Heimon testamenttirahaston
toimintakertomusta ja tilinpäästöstä 16.3.2016. Seurakuntaneuvosto
päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Asta Heimon testamenttirahaston toiminnasta vuodelta
2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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KERTOMUS AINI HYVÖSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2015
Kuopion seurakuntayhtymällä on Aini Hyvösen testamenttirahasto, joka
muodostuu Aini Hyvösen seurakuntayhtymälle testamentilla jättämästä
omaisuudesta. Testamentin määräyksen mukaan testamentilla saatu

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

5/2016
5/2016

7

omaisuus tai sen myynnistä saadut varat on käytettävä vanhustyön tukemiseen.
Testamenttirahaston hallinnosta vastaa ja sen varojen käytöstä päättää
hoitokunta. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Esityslistan liitteenä 5 on kertomus Aini Hyvösen testamenttirahaston
toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2015. Toimintakertomus on käsitelty hoitokunnan kokouksessa 22.3.2016.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

että kertomus Aini Hyvösen testamenttirahaston toiminnasta vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvosto:
78
KETTULANLAHDENTIE 2,
ASUNTOTONTIN 297-16-8-1 VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa useita asuntotontteja Kettulanlahdessa ja Rahusenkankaalla.
Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli 13.12.2012 asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamista. Kirkkovaltuusto päätti, että vuokrasopimuksia jatketaan
50 vuodella. Samalla asuntotonttien nykyarvot arvioitiin ja jokaiselle tontille
on hinnoiteltu käypä arvo. Nykyisille vuokralaisille tullaan tarjoamaan myös
mahdollisuutta lunastaa tontit omakseen. Uudet vuosivuokrat on määritelty
4 %:ksi tontin myyntihinnasta. Tontin hinnan on arvioinut auktorisoitu kiinteistöarvioija 16.11.2015.
Kettulanlahdentie 2 asuntotontin vuokrasopimus päättyy 01.05.2016. Valto
Suhonen ja Jarmo Kämäräinen ovat ilmoittaneet, että he haluavat jatkaa
vuokrasopimusta 50 vuotta. Vuokra on tarkistettu vuoden 2016 tasolle.
Valto Suhonen ja Jarmo Kämäräinen ovat tehneet keskenään hallintojakosopimuksen vuokraamastaan Kettulanlahdentie 2 -tontista.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 21.3.2016. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
1. että seurakuntayhtymä jatkaa Valto Suhosen ja Jarmo Kämäräisen vuokrasopimusta Kettulanlahdentie 2 –tontista, kiinteistötunnus 297-16-8-1,
2. että vuokrasopimusaika on 50 vuotta ja vuosivuokra 3.760 euroa,
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3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja
4. että yhteisen kirkkovaltuuston vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

79
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

80
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtaja Timo Korhonen informoi kirkkoneuvostoa johtoryhmän
päättämistä kirkkoturvaan liittyvistä pelisäännöistä.

81
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus,
liite §:ään 81. Liite 6.

82
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.25.

Pekka Niiranen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 11.04.2016.

Upi Heinonen

Heikki Juutinen

