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Kokouksen avaaminen
Ykn § 144

Kokouspäivämäärä

sivu 175

12.12.2018

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 145
KL 7: 4 §: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”
KJ 9:3§: ”Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla...”
KJ 10:11 §: ”Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja
ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen.”
Esityslista on lähetetty 3.12.2018. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 146
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mikko Kinnunen ja NiiloKustaa Malmivaara.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 147
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi siten, että
§:ksi 153 lisättiin Tuija Rutosen irtisanoutuminen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sopimus sielunhoitotoimen järjestämisestä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen kaupungin toimintayksiköissä
Yhteinen kirkkoneuvosto 20.11.2018 § 135:
Sairaalapastori Seija Koivusalo on valmistellut yhteistyössä Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymän Iisalmen kaupungin toimintayksikön kanssa yhteistyösopimuksen sielunhoitotyöstä. Sopimus sisältää sairaaloissa ja avohoidossa tapahtuvan sielunhoidon. Käytännössä näitä toimia on jo vuosia tehty samansisältöisesti, mutta kirjallista sopimusta asiasta ei ole ollut.
Lisätietona jaetaan sopimusluonnos.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää solmia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa sopimuksen sielunhoitotoimen järjestämisestä Iisalmen kaupungin toimintayksiköissä.
Asia jätettiin pöydälle. Asiasta tarvitaan ennen päätöksentekoa Iisalmen seurakuntaneuvoston lausunto.
Elina Siirola ilmoitti olevansa esteellinen asiassa ja hän poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi, eikä hän osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon

-------------Iisalmen seurakuntaneuvosto 27.11.2018 § 114:
Lisätietona jaetaan sopimusluonnos.
Vs. kirkkoherran ehdotus:

Päätös:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy sopimuksen sielunhoitotoimen järjestämisestä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen kaupungin toimintayksiköissä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Veto 3 –hankkeen yhteydessä otettava huomioon, että sopimus ei rasittaisi
pelkästään Iisalmen seurakunnan taloutta.

Ykn § 148

-------------Sopimusluonnos on toimitettu yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille jo edellisen
kokouksen esityslistan mukana.

Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää solmia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa sopimuksen sielunhoitotoimen järjestämisestä Iisalmen kaupungin toimintayksiköissä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 177

12.12.2018

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Ykn § 149
Kirkkojärjestyksen 8 luvun §:n 2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2019–2020.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen
Ykn § 150
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme
varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Puheenjohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
toimikaudekseen 2019–2022 suhteellisten vaalien vaalilautakunnan.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta
Ykn § 151
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön §:n 1
mukaan yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. (KJ 10:10).
Ohjesäännön mukaan ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen muut jäsenet. Tämän jälkeen valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. (KL 7:3, 7:4 sekä 10:2,2).
Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai
siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa
työntekijää.
Kirkkolain 10:2 §:n mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali
toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa.
Yhteisen kirkkoneuvoston valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia, joten
molempia sukupuolia tulee olla vähintään 40 % eli neljä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, sitten yhdeksän muuta jäsentä
ja lopuksi kullekin henkilökohtaisen varajäsenen vuosille 2019–2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rakennusavustus Sonkajärven seurakunnan Sukevan kirkossa ja kellotapulissa vuonna
2019 tehtäviin korjauksiin
Ykn § 152
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 25/2015 ilmoitettiin edelleen voimassa olevat
kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet. Perusteisiin tuli vuoden 2016 alusta rahoitustavan muutoksesta johtuva muutos. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta
muuttui vuoden 2016 alusta valtion korvaukseksi. Lisäksi avustusten hakuprosessin uudistuksessa täsmennettiin avustusten myöntämisperusteita, tuen
kohdistumista, hakuprosessia ja avustusten käsittelyä sekä tilitysmenettelyä.
Hakuprosessissa pyritään siirtymään sähköiseen asiointiin.
Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla rakennuksilla tarkoitetaan tässä ohjeessa lailla suojeltuja rakennuksia.
Valtion rahoituksesta jaettava avustus
Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella
suojeltuja kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan (KL 14 luku 2 §). Rakennusten eri osia ei tällöin erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai kuulumattomiksi. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan sekä kirkkopihan, hautausmaan ja sankarihautausmaan
käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos- ja konservointitöihin. Kirkollinen arvoesineistö, esimerkiksi kirkkotaide ja kirkkosalin sisustus, kuuluu myös
tämän avustuksen piiriin.
Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Kirkkohallitus voi pyytää
Museovirastolta lausuntoa suojeltua rakennusta koskevan avustushakemuksen osalta.
Avustuksen määrä
Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevan tuen määrä ja avustusprosentti
riippuvat seurakunnan verotuloista. Jos hakemus täyttää tuen myöntämisen
edellytykset, avustusprosentti ja tuen enimmäismäärä selvitetään seurakunnan verotulojen ja -prosentin perusteella. Sen jälkeen tuen määrä lasketaan laskentakaavalla (yleiskirje 11/2002, s. 7):
(1000-a/1,1/b/0,5)/1000 x 100 x (b+3)/5, jossa
a = seurakunnan tai seurakuntayhtymän verotulot tuhansina euroina
b= seurakunnan tuloveroprosentti
Laskennallista avustusta myönnetään enintään 80 % kuluista silloinkin, kun
kaava tuottaa korkeamman avustusprosentin. Myöskään alle 10 %:n avustuksia ei myönnetä. Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevaa rakennusavustusta ei myönnetä seurakunnille, joiden kirkollisveroprosentti on pienempi
kuin 1,5 %.
./..
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Samaa laskentakaavaa käytetään myös valtion rahoituksen piirin kuuluvien,
suojeltuja kirkollisia rakennuksia koskevien rakennushankkeiden avustuksen
tasoa laskettaessa. Tällöin avustusten jaossa otetaan ensisijaisesti huomioon
ne seurakunnat, jotka laskentakaavan perusteella ovat oikeutettuja saamaan
avustusta.
Jos seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on ylläpidettävänään
useita kirkkoja ja siunauskappeleita, voidaan laskentaperusteena
käyttää kirkkojen ja siunauskappeleiden lukumäärällä jaettua verotuloa. Laskelmassa huomioon otettavan siunauskappelin tulee olla ympärivuotisessa käytössä. Sen sijaan kirkoiksi katsotaan tässä yhteydessä myös
niin sanotut vanhat kirkot tai autiokirkot, joita ei yleensä lämmitetä mutta joiden muu ylläpito on seurakunnan vastuulla.
Jos avustuksiin käytettävissä oleva määräraha on pienempi kuin hakemusten
yhteissumma, määräraha jaetaan hyväksyttyjen hakemusten kesken tasasuhteessa. Tällöin jokainen hakemus käsitellään ensin erikseen ja määritellään
tapauskohtainen avustus.
Avustuksen hakeminen kirkkohallitukselta
Avustushakemuksen käsittelee seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään kirkkohallitukselle kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. Pääsääntönä on, että rakennusavustusta haetaan etukäteen
suunnitelmiin perustuen mutta hakeminen jälkikäteenkin on mahdollista. Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköisesti samoin kuin myöhemmässä vaiheessa maksatuspyynnöt ja tilitykset.
Hakemukset käsitellään toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Niistä on saatava
riittävä selvyys kohteesta ja tehtäväksi suunniteltujen toimenpiteiden asianmukaisuudesta. Seurakunnan rakennuksia koskevat tiedot on liitettävä hakemukseen. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään hakemusta.
Sonkajärven seurakunnan Sukevan kirkon ja kellotapulin rakennusavustus
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2019 aikana Sonkajärven seurakunnan vuonna 1934 valmistuneen Sukevan kirkon julkisivun korjaus (pintojen korjaus ja maalaus), sisä-wc umpisäiliöllä ja kellotapulin/ruumishuoneen kunnostus, joiden arvioitu kustannus on yhteensä
67.200 euroa.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta rakennusavustusta
Sonkajärven seurakunnan Sukevan kirkossa ja kellotapulissa vuonna 2019
tehtäviin korjauksiin mahdollisen enimmäismäärän.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Olavi Oikarinen ja Tuomo Lahtinen saapuivat kokoukseen tämän §:n käsittelyn aikana klo 16.40.

Toimenpiteet:

- hakemus kirkkohallitukselle
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Eron myöntäminen seurakuntaemäntä Tuija Rutoselle
Ykn § 153
Seurakuntaemäntä Tuija Rutonen on ollut palkattomalla virkavapaalla toisen
tehtävän hoitamisen koeaikaa varten ajalla 20.8. – 30.11.2018.
Hän on 25.11.2018 ilmoittanut anovansa eroa seurakuntaemännän virasta
1.12.2018 lukien. Ajalta 1.4.2017 – 20.8.2018 jäljellä olevat 21 vuosilomapäivää maksetaan palvelussuhteen päättyessä lomakorvauksena.
Virkavapauden ajan seurakuntaemännän tehtävistä on vastannut Lapinlahden
laitoshuoltaja ja laitoshuoltajan tehtävistä tilapäisesti palkattu keittiöapulainen. Järjestelyä jatketaan 31.3.2019 saakka, johon mennessä selvitetään, miten tehtävät hoidetaan jatkossa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää seurakuntaemäntä Tuija Rutoselle eron virastaan niin, että virkasuhde päättyy 30.11.2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- ote palkanlaskenta
- ote Tuija Rutonen
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 154
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 3.–26.11.2018, pykälät 46b–48, 274–
282.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 9.–29.11.2018, pykälät 81–82, 171–
177.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 31.10.–14.11.2018, pykälät 33–34,
411–414.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 10.11.–3.12.2018, pykälät 39–41, 261–
279.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 17 / 19.11.2018: Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019–2022.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 155
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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