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2

Johdanto

•

Ylä-Savon seurakuntayhtymän graafinen ohjeisto on luotu keväällä 2012. Ohjeistolla halutaan viestiä visuaalisesti ja ulkoisesti yhtenäisellä
tavalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Ohjeisto määrittelee tunnuksen eli logon, päävärin ja käytettävät muut värit, typografian
eli fontin sekä eri elementtien suhteet. Se antaa esimerkkejä näiden soveltamisesta erilaisissa asiakirjoissa sekä paino- ja verkkotuotteissa.
Seurakuntayhtymällä ei ole aikaisemmin ollut graafista ohjeistoa tai ilmettä. Ohjeisto noudattaa keväällä 2012 julkaistua Suomen evankelisluterilaisen kirkon graafista ohjetta. Kirkon graafisen ohjeen suunnittelun periaatteena on ollut, että kirkon ilme on avoin ja rehellinen,
koristelematon, helposti lähestyttävä, arvokas, historialle uskollinen ja monivärinen.

Käyttötarkoitus

•
•
•

Ohjeisto on apuväline ja työkalu, kun toteutetaan päivittäisiä asiakirjoja (esim. kirje, tiedote, faksi, saate), suunnitellaan painotuotteita (esim.
ilmoitukset, mainokset, esitteet), verkkosivuja tai muita viestintämateriaaleja (esim. käyntikortti, kirjekuoret, uutiskirje, Power Point).
Ohjeiston tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa viestintätyötä sekä auttaa viestimään yhtenäisellä tavalla Suomen evankelis-luterilaisen 		
kirkon kanssa.
Ohjeisto sisältää valmiita Word-pohjia helpottamaan asiakirjojen luomista sekä ohjeita omien painotuotteiden ja nettisivujen tekijöiden sekä
ulkopuolisten ammattigraafikoiden ja mainostoimistojen käyttöön. Ohjeistoa käytetään kun tilataan töitä ulkopuolisilta toimittajilta.

Tavoitteet

•
•
•
•

Helpottaa ja yhdenmukaistaa työskentelyä Ylä-Savon seurakuntayhtymän ulkoiseen ilmeeseen liittyvissä asioissa. Se sisältää ohjeet, periaatteet,
esimerkit ja mallit graafisen ilmeeseen liittyvissä erilaisissa sovelluksissa ja käyttöyhteyksissä.
Tarjota työvälineitä yhdenmukaiseen ulkoiseen viestintään
Tukea seurakuntayhtymän viestintää
Luoda visuaalista yhtenäisyyttä Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa
3

Tunnus
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Tunnuksen merkitys ja kuvaus

•
•
•
•

Ylä-Savon seurakuntayhtymän logo esittää kirkkovenettä sivultapäin katsottuna. Vene on kristillinen symboli. 						
Se kuvaa kirkkoa, joka elämän myrskyisellä merellä on matkalla kohti rauhan satamaa (Luuk.8:22-25). 						
Kirkkoisä Hippolytos sanoi: ”Maailma on meri, jolla kirkko purjehtii kuin laiva, mutta aallot eivät voi sitä tuhota.”
Raamatussa vene ja laiva esiintyy usein. Kirkkolaivasymbolin esikuvana on pidetty sekä Nooan arkkia että opetuslasten 		
kalastusveneitä, joissa Jeesuskin viihtyi. Jeesuksen kerrotaan mm. saarnanneen veneessä, nukkuneen veneessä, tyynnyttäneen myrskyn
veneessä seisten ja kävelleen vettä pitkin opetuslasten veneeseen. Monet opetuslapsista olivat kalastajia, ja Jeesus teki kalastamisesta ihmisten
evankelioimisen symbolin (Luuk. 5:10). Logossa kuvatussa veneessä ei ole yhtymän seurakuntien lukumäärän mukaan viittä airoparia, vaan
seitsemän. Määrällä on useita merkityksiä. Savolaisissa kirkkoveneissä on ollut usein juuri seitsemän airoparia. Kirkkovene edustaa seurakuntien
historiaa, johon seurakuntayhtymä tuo uuden vaiheen, perinteen ja historian perustalle. Seitsemän on kristillisessä symboliikassa paljon käytetty
luku. Se esiintyy useita kertoja mm. Johanneksen ilmestyskirjassa. Seitsemän on tulevaisuuden luku. Se on iankaikkisen täydellisyyden symboli
ja kuvaa hengellistä päämäärää, jota kohti seurakunnat yhdessä ovat matkalla.
Seurakuntahtymän tulevaisuus on avoin. Myös uudet seurakunnat ovat tervetulleita mukaan. Veneessä on tilaa ja paikkoja soutajille, joita logossa
ei olekaan kuvattu. Kirkkovene ilman soutajia kuvaa myös yhtymän perustehtävää seurakuntien talouden, omaisuuden ja hallinnon hoitajana.
Soutaminen, varsinainen kirkon työ, on seurakuntien tehtävä. Seurakuntayhtymä huolehtii kulkuvälineestä, jotta seurakuntien olisi hyvä tehdä
matkaa.Logon idea syntyi seurakuntayhtymähankkeen ohjausryhmässä. Sen on piirtänyt Kotimaa-yhtiöiden viestintäpalvelujen graafikko Jukio
Kallio.
Tunnuksessa oleva fontti on Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle luotu Martti-fontti. Se on asetettu kirkkoveneen alapuolelle keskitetysti 		
niin että graafinen elementti ja logo-osio luovat keskenään tasapainoisen kokonaisuuden. Martti-fontista on tarkemmin kerrottu fonttiosiossa
sivuilla 10-11.
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Tunnuksen elementit

•
•
•

Tunnus koostuu kahdesta osasta: 1. graafisesta merkistä (kirkkovene) ja 2. logo-osiosta (kirjoitusasu)
Graafinen elementti: Kirkkovene on aiemmin luotu elementti jonka toivottiin säilyvän tunnuksessa
Tunnuksen logo-osion uusi fontti on Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle luotu Martti-fontti (ks. sivut 10-12)

1.

2.

6

Suoja-alue

•
•

Suoja-alueen yksikkönä käytetään logo-osion kirjainrivin ja rivivälin summaa ks. harmaa katkoviiva
Yhden yksikön kokoinen suoja-alue ympäri tunnusta (X)

1x

1x

x

1x

1x
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Tunnuksen värit ja käyttö

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esimerkkejä vääristä käyttötavoista

Tunnus on yksivärinen, musta tai valkoinen
Mittasuhteita ei saa muuttaa
Asettelua ei saa muuttaa
Väritystä ei saa muuttaa
Nimilogon kirjasintyyppiä ei saa muuttaa
Uudestaan latomalla eikä tiivistää tai harventaa
Logon osia ei saa irrottaa toisistaan
Logoa ilman suoja-aluetta ei saa käyttää
Tummasävyisellä taustalla tai värikkään kuvan päällä

8

Kirkon yhteisen tunnuksen käyttö ilmeessä

•
•
•
•
•

Kirkon yhteistä tunnusta käytetään silloin, kun seurakunnan tunnus ei ole yhteisen mallin mukainen
— Yhteistä tunnusta ei kuitenkaan käytetä jos samassa yhteydessä käytetään mallin mukaista evl.fi-tunnusta
Yhteistä tunnusta ei tarvitse käyttää kaikessa viestinnässä, mutta sitä rohkaistaan käyttämään aina, kun se sopii viestin sisältöön ja sommitteluun
Yhteinen tunnus on aina toissijainen seurakunnan tunnukseen nähden. Se on kooltaan selkeästi pienempi, se tulee erilleen seurakunnan
tunnuksesta eikä sitä sijoiteta paraatipaikalle
Yhteinen tunnus voi lainata värinsä seurakunnan tunnukselta tai dokumentin muusta värimaailmasta
Katso kirkon tunnuksen tarkemmat käyttöohjeet kirkon graafisesta ilmeestä

9

Typografia
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Fontista yleisesti

•
•
•
•
•
•

Kirkolle on suunniteltu oma fontti, nimeltään Martti
Fontin käytön tavoitteena on lisätä yhtenäisyyttä kirkon
viestinnässä
Fonttia käytetään aina, kun suinkin mahdollista,
esimerkiksi verkkosivuilla, painotuotteissa, Wordasiakirjoissa, Powerpoint-esityksissä, julkisivuteksteissä
jne.
Fontti on yksinoikeudella kirkon käytössä
— Kirkolla on fonttiin täydet käyttö- ja levitysoikeudet
— Martti on siis vapaasti käytettävissä kaikille
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille ja
seurakuntayhtymille, hiippakunnille, päiväkerhoille
jne.
Fontin on suunnitellut Tomi Haaparanta 		
(Suomi Type Foundry)
Pitkissä leipäteksteissä voit käyttää Martin vaihtoehtona
tekstityyppiä Palatino Linotype, Garamond tai jotain
näitä lähellä oleva kirjasinta. Verkkosivuilla vaihtoehtona
ovat Arial ja Verdana.

Kirkon oma kirjasin
on nimeltään ”Martti”
Martti viestii perusolemuksellaan perinteikkyyttä
mutta on kirjainmuodoiltaan kuitenkin moderni.
Kirjainten päätteet – eli serifit – ovat hienovaraiset
ja omaleimaiset. Niiden puolesta Martti asettuu
uudenaikaisten päätteettömien ja klassisten
päätteellisten kirjasinten välimaastoon.
Martista suunnitellaan useampi erilainen versio eli
leikkaus eri käyttötarkoituksia varten. Tässä tekstissä
on käytetty Martin leipätekstileikkausta. Martilla on
myös kaksi veljeä veljeä: tukevampi Martti Bold, ja
hieman hoikempi MarttiDisplay, joka sopii käyttöön
suuressa koossa. Martti taipuu myös kursiiviksi ja
kapiteeleiksi.
Kirjasinperhe on helsinkiläisen
Tomi Haaparannan suunnittelema
ja perustuu yhdysvaltalaiseen
Carter Sans -kirjasimeen.
11

Martti -fonttiperhe

•
•

•

Fontin asennus (Windows 7/Vista)

Fontista on versiot (leikkaukset) eri käyttötarkoituksiin
Leikkaukset:
—
Martti regular on tarkoitettu tavallisen leipätekstin latomiseen
—
Martti regular italic on tarkoitettu leipätekstin kursivoimiseen
—
Martti bold on tarkoitettu leipätekstin lihavoittamiseen ja
väliotsikointiin
—
Martti bold italic on tarkoitettu lihavoinnin ja väliotsikoiden
kursivointiin
—
MarttiDisplay regular on tehty otsikkokäyttöön etenkin isoon
kokoon toimivaksi
—
MarttiDisplay bold on tarkoitettu tunnusten latomiseen
Kapiteeleja voidaan käyttää harkiten korostuksiin. Huomaa, että
tunnuksissa käytetään aina normaaleja suuraakkosia, ei koskaan
kapiteeleja

Suur- ja pienaakkoset

Martti regular 				
Martti regular italic 		
Martti bold 				
Martti bold italic 		
MarttiDisplay regular 		
MarttiDisplay bold 		

1. Lataa koneellesi paketti ”Martti Windowsille (ttf).zip” ja
pura se vaikkapa työpöydälle.
2. Avaa Fontit napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla
Ohjauspaneeli, Ulkoasu ja mukauttaminen ja Fontit.
3. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Asenna uusi fontti.
4. Jos et näe Tiedosto-valikkoa, paina alt-näppäintä.
5. Valitse Lisää fontteja -valintaikkunan Asemat-kohdasta asema,
jolle purit fonttipaketin.
6. Kaksoisnapsauta Kansiot-luettelossa kansiota, joka sisältää fontit.
7. Valitse lisättävät fontit Fonttiluettelo-kohdasta ja valitse Asenna.

Kapiteelit (Small caps)

24 pt
24 pt
24 pt
24 pt
24 pt
24 pt

Martti regular 			
Martti regular italic
Martti bold 				
Martti bold italic 		
Marttidisplay regular
Marttidisplay bold		

24 pt
24 pt
24 pt
24 pt
24 pt
24 pt
12

Värit

13

Värimääritykset
Ylä-Savon seurakuntayhtymän päävärinä on violetti
Kirkko on monivärinen ja valoisa – elävä kirkko
Ohessa ehdotuksia muiksi käytettäviksi väreiksi
Värit ovat mieluiten luonteeltaan kirkkaita kuin tunkkaisia, ne viestivät valosta

Päällystämätön Päällystetty
(uncoated)
(coated)

•
•
•
•

PMS

Warm 
Red C

Orange 
021 C

Yellow 
012 C

Hexachrome
Green C

344 C

Process Blue
C

Purple C

CMYK

0/88/80/0

0/79/100/0

1/14/100/0

95/0/100/0

32/0/32/0

100/33/5/0

36/86/0/0

PMS

Warm 
Red U

Orange 021
U

Yellow 
012 U

Hexachrome
Green U

344 U

Process Blue
U

Purple U

CMYK

0/77/60/0

0/69/84/0

0/13/100/0

84/0/83/0

43/0/41/0

95/37/1/0

30/77/0/0

RGB

239/69/61

255/88/0

255/214/0

0/175/76

172/222/189 0/133/207

189/50/186
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Sovelluspohjat
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Sovelluspohjista yleisesti

•
•

Tässä osuudessa ovat esimerkit kaikista graafisen ilmeen sovelluksista, joita varten on tehty 		
pohja asiaankuuluvaan ohjelmaan
Tarkkoja mittoja, marginaalien tai fonttien kokoja ei ole ilmoitettu erikseen, sillä ne saa parhaiten
selville suoraan taittopohjista

16

Lomake A4

•
•
•
•

Lomakepohja A4-kokoon on
tarkoitettu yleiseen viestintään.
Siinä on valmiit kentät teksteille
ja tunnukselle, sekä valmiiksi
määritellyt tekstityylit.
Pohjassa ovat eroteltuna
esipainettuun lomakkeeseen
tulevat elementit (tunnus ja
yhteystiedot)

llvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi
puh. (017) 83351, fax (017) 833 5240
www.ylasavonseurakunnat.fi

Ohje tuomiokapitulin päätöksen
täytäntöönpanosta
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä on esitetty huoli kirkon aseman säilymisestä
koko kansan kirkkona muuttuvassa yhteiskunnassa. Kirkkoon kuuluminen on perinteisesti

297 mm

ajateltu osaksi suomalaisuutta ja se on kulkenut traditiona sukupolvelta toiselle. Tällä hetkellä kirkon sisällä mietitään, miten kauan tämä asema periytyvänä traditiona voi säilyä, Zn.

InDesign CS 4 (.indd)

Huolestuneimmissa arvioissa nähdään jopa ”kirkon kohtalonhetkien” olevan käsillä. (Pöyhönen & Hytönen 2002, 12, 19.) Suurin tällä hetkellä huolta aiheuttava asia on lisääntynyt
kirkosta eroaminen. Tästä huolesta kertoo esimerkiksi se, että arkkipiispa Jukka Paarman

Microsoft Word (.docx)

viime kevään uuden kirkolliskokouksen nelivuotiskauden avajaispuhe käsitteli kirkosta
eroamisen hillitsemistä. (YLE TV1, 5.5.2008. Kuuden TV-uutiset.) Kirkkoon kuului vuoden
2008 lopussa 80,7 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2008 kirkkoon liittyi 11 156 henkilöä
ja kirkosta erosi 48 268 henkilöä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2008.) Eronneiden
määrä on siis liittyneiden määrää huomattavasti suurempi.

Vapaamuotoinen ilmoitus verkossa
Suurin syy kirkosta eroamiseen on se, ettei kirkolla koeta olevan henkilökohtaisesti riittävästi merkitystä (Niemelä 2006a, 188). Vuonna 2003 voimaan tulleen uuden us- konnonvapauslain myötä kirkosta eroaminen on helpottunut. Erotakseen ei enää tarvitse käydä henkilökohtaisesti täyttämässä eroamisilmoitusta, vaan sen voi lähettää postitse seurakunnalle
tai maistraattiin. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, eli mitään tiettyä lomaketta ei tarvita.
Eroamiseen ei myöskään kuulu enää kuukauden harkinta-aikaa, vaan ero astuu voimaan
heti. Vuonna 2003 voimaan astui myös uusi hautaustoimilaki, jonka mukaan sekä kirkkoon
kuuluvilta että siihen kuulumattomilta peritään hautaustoimesta sama maksu. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Kati Niemelän mukaan nämä muutokset vaikuttivat siihen, että
vuonna 2003 kirkosta eronneiden määrä nousi 67 prosenttia.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä – seurakuntien palvelija. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tehtävänä on
huolehtia jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja
henkilöstöhallinnosta. Tavoitteena on luoda seurakunnille edellytykset keskittyä perustehtäväänsä.
Seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat.

210 mm
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Saate A4

•
•
•

Saatelomake A4
Saate

InDesign CS 4 (.indd)
Microsoft Word (.docx)

/

/

llvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi
puh. (017) 83351, fax (017) 833 5240
www.ylasavonseurakunnat.fi

Vastaanottaja

Asia

297 mm

Liitteet

Lähettäjä

Tiedoksi

Pyynnöstä

Keskusteluun viitaten

Lainaksi

Käsiteltäväksi

Lausuntoa varten

Pyydetään vastaamaan

Pyydetään palauttamaan

Allekirjoitettavaksi

Edelleen lähetettäväksi

Toimenpiteitä varten

Muu

Ylä-Savon seurakuntayhtymä – seurakuntien palvelija. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia
sen jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta.
Tavoitteena on tukea seurakuntien hengellisen perustehtävän toteuttamista. Seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen,
Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat.

210 mm
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Faxipohja A4

•
•
•

Faxipohja A4, mustavalkoinen
Faksi

InDesign CS 4 (.indd)
Microsoft Word (.docx)

/

/

llvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi
puh. (017) 83351, fax (017) 833 5240
www.ylasavonseurakunnat.fi

Vastaanottaja

297 mm

Lähettäjä

Aihe

Liitteet

kpl

Ylä-Savon seurakuntayhtymä – seurakuntien palvelija. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia
sen jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta.
Tavoitteena on tukea seurakuntien hengellisen perustehtävän toteuttamista. Seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen,
Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat.

210 mm
19

Kirjekuori C4 & C5

•
•

Kirjekuoret C4- ja C5 -kokoon. Kentät tunnukselle ja lähettäjän tiedoille
InDesign CS 4 (.indd)

324 mm

229 mm

229 mm
Postimerkki

llvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi
puh. (017) 83351, fax (017) 833 5240
www.ylasavonseurakunnat.fi

162 mm
Postimerkki
llvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi
puh. (017) 83351, fax (017) 833 5240
www.ylasavonseurakunnat.fi

Asiointiorganisaatio ry.
Veera Vastaanottaja
PL 112
01230 Postitoimipaikka
Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Asiointiorganisaatio ry.
Veera Vastaanottaja
PL 112
01230 Postitoimipaikka

– seurakuntien palvelija.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän
tehtävänä on huolehtia sen jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta,
hautaustoimesta, toimistopalveluista
sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta.
Tavoitteena on tukea seurakuntien
hengellisen perustehtävän toteutta-

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

mista. Seurakuntayhtymään kuuluvat

– seurakuntien palvelija.

Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden,

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tehtävänä on

Sonkajärven ja Varpaisjärven

huolehtia sen jäsenseurakuntien omaisuuden

seurakunnat.

hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista
sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Tavoitteena on tukea seurakuntien hengellisen perustehtävän toteuttamista. Seurakuntayhtymään
kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden,
Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat.
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Käyntikortti

•
•

Käyntikortti kaksipuoleisena kokoon 85,6 mm × 54 mm. 					
Kentät nimelle, tittelille, lisätiedoille sekä tunnukselle. Valmiit tekstityylit.
InDesign CS 4 (.indd)

85,6 cm

54 cm

Hanna Lehtonen
vastaava tiedottaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Viestintä
puh. 044 733 5290
fax (017) 833 5233
hanna.l.lehtonen@evl.fi

Ilvolankatu 14 b
74100 Iisalmi
www.ylasavonseurakunnat.fi

YLÄ-SAVON
SEURAKUNTAYHTYMÄ

21

Powerpoint
-pohjat

•
•

254 mm

190,5 mm

Sähköinen esityspohja
Powerpoint (.pptx)
— Pohja on monivärinen,
värejä voi vaihtaa dian
asetteluja muuttamalla

YLÄ-SAVON
SEURAKUNTAYHTYMÄ

Esityksen otsikko
lukee tässä
Ja mahdollinen alaotsikko tässä

Koeta pitää otsikko lyhyenä
• Tähän sitten leipätekstiä.
• Erilaisia ja -värisiä dioja löydät diojen
asettelu -valikosta.
• Alareunan tekstin voit muuttaa Lisäävalikon komennola Ylä- ja alaviite.

2

Esityksen otsikko ja pvm. Vaihda valikosta Lisää: Ylä- ja alaviite
24.11.2011

YLÄ-SAVON
SEURAKUNTAYHTYMÄ

Joskus voi kirjoitaa
välihuomion dialle, jonka
asettelu on ”Välihuomio”

3

Esityksen otsikko ja pvm. Vaihda valikosta Lisää: Ylä- ja alaviite
24.11.2011

YLÄ-SAVON
SEURAKUNTAYHTYMÄ

Kiitos!

5

Esityksen otsikko ja pvm. Vaihda valikosta Lisää: Ylä- ja alaviite
24.11.2011

YLÄ-SAVON
SEURAKUNTAYHTYMÄ
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Ilmoituspohjat

•
•
•

Ilmoituspohjat Uutisjousen palstakoolla 82 × 200 mm ja 168 × 100 mm
Ilmoitus on suuntaa antava, ja täytyy mukauttaa vaihtelevien ilmoituskokojen ja sisältöjen mukaan
InDesign CS 4 (.indd)
82 mm
Ylä-Savon
seurakunnan
tapahtumia

200 mm

Yhden vanhemman ryhmä

168 mm

Yhden vanhemman vertaistukiryhmä antaa mahdollisuuden jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden samassa
tilanteessa olevien lasten ja aikuisten kanssa. Tapaamiset ovat avoimia ja mukaan ovat tervetulleita lähi- ja
etävanhemmat, alusta asti yksin lastaan kasvattaneet ja
lesket lapsineen. Lisätietoja p. 044 7335227
Iisalmen seurakuntatalolla, Ilvolankatu 14b,
74100 Iisalmi. Torstaisin klo 17.30 - 19.00.
Syksyn 2011 kokoontumispäivät ovat
29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., ja 15.12.
Ryhmä jatkuu keväällä 2012 kerran kuussa.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä – seurakuntien palvelija.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia sen jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Tavoitteena
on tukea seurakuntien hengellisen perustehtävän toteuttamista.
Seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, llvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi
puh. (017) 83351, fax (017) 833 5240,
ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi, www.ylasavonseurakunnat.fi

Ylä-Savon
seurakunnan
tapahtumia

100 mm

Yhden vanhemman ryhmä
Yhden vanhemman vertaistukiryhmä antaa mahdollisuuden jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden samassa
tilanteessa olevien lasten ja aikuisten kanssa. Tapaamiset
ovat avoimia ja mukaan ovat tervetulleita lähi- ja etävanhemmat, alusta asti yksin lastaan kasvattaneet ja
lesket lapsineen. Lisätietoja p. 044 7335227
Iisalmen seurakuntatalolla,
Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi.
Torstaisin klo 17.30 - 19.00.
Syksyn 2011 kokoontumispäivät ovat
29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., ja 15.12.
Ryhmä jatkuu keväällä 2012 kerran kuussa.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä – seurakuntien palvelija. Ylä-Savon
seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia sen jäsenseurakuntien
omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talousja henkilöstöhallinnosta. Tavoitteena on tukea seurakuntien hengellisen
perustehtävän toteuttamista. Seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen,
Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat.

Syksyn 2011 kokoontumispäivät ovat
29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., ja 15.12.
Ryhmä jatkuu keväällä 2012 kerran kuussa.
Syksyn 2011 kokoontumispäivät ovat
29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., ja 15.12.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, llvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi, puh. (017) 83351,
fax (017) 833 5240, ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi, www.ylasavonseurakunnat.fi
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Leveys 600 px. Korkeus
vaihtelee sisällön mukaan.
InDesign CS 4 (.indd)

Viikon kysymys:

ykn / ykv

Saatko tarpeeksi tietoa lähimmältä esimieheltäsi?

esityslista

Vastaa viikon kysymykseen

tiivistelmä

Seurakuntayhtymän uutisia
Ota kantaa mitä On hyvä työkäyttäytyminen!
Henkilöstöpäivässä 5.10.11 Metsäpirtillä keskusteltiin pelisääntöjen merkityksestä aina
silloin kun useampia ihmisiä työskentelee yhteisen perustehtävän toteutumiseksi. Koska
periaatteita ei tuolloin ehditty kommentoida, on siihen mahdollisuus nyt. Mitä haluaisit
lisätä, poistaa tai muuttaa? Ovatko yhteiset pelisäännöt mielestäsi tarpeellisia? Lue lisää
työaikapankin lOmakkeet intraSSa
Työaikapankkiin liittyvät lomakkeen löytyvät intrasta. Lue lisää
valtuustoseminaarissa keskusteltiin yhtymän kehityssuunnitelmista
YKV:n 4.10.11 järjestetyn kokouksen yhteydessä pidettiin valtuustoseminaari aiheesta
”Ylä-Savon seurakuntayhtymän kehityssuunnitelmat”. Tiivistelmä ryhmätyön keskusteluista
löytyy intranettiin tallennetusta muistiosta
ykv:n tärkeimmät päätökSet 4.10.2001
Ohessa linkki verkkosivuilla ja intrassa julkaistuun tiivistelmään. Lue lisää

Seurakuntien uutisia
iiSalmen Seurakunta:
katekismusluennot alkavat 12.10.11
xxx. Lue lisää
iisalmen terveysasema kiinni pe 14.10. klo 12.30 alkaen
Iisalmen työterveysasema ja laboratorio ovat suljettuina pe 14.10.2011 klo 12.30 lähtien
iltapäivän asiakastilaisuuden vuoksi. Lisätietoja, Iisalmen työterveys asema, 017 820 1202
lapinlahden Seurakunta:
vähäväkisten juhlaveisuu-messu ke 26.10. lapinlahden kirkossa
26.10.11 kello 19.00 alkaen järjestetään vähäväkisten juhlaveisuu-messu Lapinlahden
kirkossa. Messu sisältää ehtoollisen. Mukana Jaakko Löytty ja bändi, Iloset-kuoro sekä
Bona Fide-kuoro Iisalmesta. Lue lisää
verkkosivujen käyttäjätutkimus käynnissä
Lapinlahden seurakunnan verkkosivuja uudistetaan syksyn 2010 aikana. Mielipiteitä ja
kehitysehdotuksia halutaan tiedustella myös käyttäjäkunnalta. Sivuille tehtävän käyttäjätutkimuksen tavoitteena on selvittää mielipiteitä nykyisistä sivuista ja mahdollisista
kehityskohteista. Vastaa sinäkin tutkimukseen ja vaikuta

Materiaalia viikkoinfoon voi lähettää Hanna Lehtoselle sähköpostitse (hanna.l.lehtonen@evl.fi).
Materiaalit infoon tulee toimittaa maanantaisin klo 12.00 mennessä.

600 px
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Seurakuntayhtymän yleisesite
A4, kaksipuoleinen

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ

− seurakuntamme palvelija

− seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on perustettu vuoden 2010 alussa. Työntekijöitä on yhteensä 110, joista hallinnossa
työskentelee 45 ja seurakunnissa 65 henkilöä. Seurakuntayhtymän toimisto sijaitsee Iisalmessa (Ilvolankatu 14 b).
Kirkollisveroprosentti vuonna 2012 on 1,5.

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄN PALVELUALUEET
Ylä-Savon seurakuntayhtymä – seurakuntien palvelija. Ylä-Savon

297 mm

• HALLINTO, HENKILöSTö jA

seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia sen jäsenseurakuntien omai-

-VIESTINTÄPALVELUT

suuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja

Hallintojohtaja Katariina Bergbacka

henkilöstöhallinnosta. Tavoitteena on tukea seurakuntien hengellisen
perustehtävän toteuttamista. Seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen,
Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat.

• TALOUSPALVELUT
Talouspäällikkö Marko Ropponen
• KIINTEISTöPALVELUT
Kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on viisi evankelis-luterilaista seurakuntaa, jotka ovat toiminnallisesti itsenäisiä ja omaleimaisia yhteisöjä. Seurakunnilla ei ole yhteisiä toimintamuotoja. Jokaista seurakuntaa johtaa kirkkoherra yhdessä seurakun-

• LEIRIKESKUS -jA ATERIAPALVELUT (tukipalvelut)
Toimistopäällikkö Riitta Kaasinen
• HAUTATOIMEN PALVELUT
Hautaustoimen päällikkö Eine Parviainen
• KIRKKOHERRANVIRASTOjEN jA
KESKUSREKISTERIN PALVELUT
Rekisteripäällikkö Helena Nykänen

Yhteystiedot: www.ylasavonseurakunnat.fi

taneuvoston kanssa, ja kaikissa seurakunnissa palvelee oma kirkkoherranvirasto. Seurakunnat vastaavat seuraavista tehtäväalueista itsenäisesti: jumalanpalveluselämä, sielunhoito, lapsityö, nuorisotyö, diakoniatyö, lähetystyö, musiikkityö
ja ystävyysseurakuntatoiminta. Yhdessä seurakunnat muodostavat Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän.

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄÄN KUULUVAT SEURAKUNNAT
jA jÄSENET 31.12.2011
Varpaisjärvi
2 557 kpl (7 %)
Sonkajärvi
4 010 kpl (11 %)

Iisalmi
18 770 kpl
(53 %)

SEURAKUNTAYHTYMÄN jA
SEURAKUNTIEN HALLINTO
Seurakuntayhtymässä päätösvaltaa käyttää yhteinen

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO (YKV)

kirkkovaltuusto (YKV) ja seurakunnissa seurakuntaneu-

41 jäsentä: (Iisalmi 18, Lapinlahti 7, Pielavesi 6,

vostot. Seurakuntayhtymässä on lisäksi yhteisen kirkko-

Sonkajärvi 6, Varpaisjärvi 4)

valtuuston valitsema yhteinen kirkkoneuvosto (YKN),
jonka puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräämä
kirkkoherra. Jokaisessa seurakunnassa on lisäksi työalakohtaisia johtokuntia, joiden perustamisista ja kokoon-

Pielavesi
4 311 kpl (12 %)

HALLINTO

panoista päättävät seurakuntaneuvostot. Yhteinen

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO (YKN)
Puheenjohtajana tuomiokapitulin määräämä kirkkoherra
YKV:n valitsema varapuheenjohtaja
7 muuta jäsentä (5–15)

kirkkovaltuusto ja seurakuntien seurakuntaneuvostot
valitaan seurakuntavaaleilla joka neljäs vuosi.
Lapinlahti
6 012 kpl (17 %)

Yhteensä
35 660 kpl

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, llvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi, puh. (017) 83351,
fax (017) 833 5240, ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi, www.ylasavonseurakunnat.fi
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Graafisen ohjeiston suunnittelu
Markkinointiviestintä FC Mainonnantekijät Oy
Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio
+358 (0)17 287 2625
www.mainonnantekijat.com
Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Hanna Lehtonen
vastaava tiedottaja
Viestintä
Ilvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi
044 7335 290
hanna.l.lehtonen@evl.fi
www.ylasavonseurakunnat.fi

