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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Janne Bovellan avasi
kokouksen.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 31
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 21.3.2018. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 32
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mikko Mustonen ja Tarja
Roivainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 33
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisterin sinettileimasin
Ykn § 34
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien ja keskusrekisterien sineteistä ja leimoista
säädetään kirkkojärjestyksessä. Sen mukaan seurakunta tai keskusrekisteri voi
käyttää sinetissään ja leimassaan tunnuskuvana seurakunnan kirkkoa tai sen
osaa, ristiä tai jotain muuta kirkollista tunnusta. (KJ 23:8)
Keskusrekisterin tulee käyttää suippopäistä sinettiä ja leimaa, jonka rajoina on
kaksi ympyrän kaarta, joiden säteet ovat 25 mm ja keskusjana 25 mm. (KJ
23:9).
Edelleen kirkkojärjestyksessä säädetään, että ulkomittojen sisäpuolelle sovitetaan sinetin ja leiman tekstiä varten reunus, jossa käytetään goottilaistyylisiä
kirjaimia. Kaksikielisissä sineteissä ja leimoissa suomenkielinen reunateksti kulkee sinetin yläkulmasta myötä päivään ja jatkuu alakulmasta ruotsinkielisenä.
Yksikielisissä sineteissä ja leimoissa teksti alkaa sinetin yläkulmasta (KJ:10).
1.3.2016 Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri ja hautatoimisto aloitti
toimintansa. Tähän saakka keskusrekisterissä on toimittu yhtymän seurakuntien sinettileimasimien varassa. Toiminta on keskitetty ja tästä syystä keskusrekisteri tarvitsee oman sinettileimasimen. Palvelupäällikkö on tilannut suunnittelutyön 200 euron hintaan oululaiselta graafikko Jarmo Turuselta. Sinetin kuva-aiheina ovat Iisalmen Pyhän Ristin kirkko sekä kaksi keskeistä kristillistä
symbolia, risti ja Pyhää Kolminaisuutta esittävä geometrinen kuvio.
Lisätietona jaetaan uusi ehdottava sinettileima.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ehdotetun Ylä-Savon seurakuntayhtymän
keskusrekisterin sinettileiman, se otetaan käyttöön mahdollisimman pian.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tontin vuokraaminen Raija ja Pentti Pakkalalle
Ykn § 35
Raija ja Pentti Pakkalan vuokrasopimus Pielavedellä sijaitsevaa omakotitalotonttia koskien on päättymässä 31.5.2018. Vuokrasopimus on ollut alun perin
30 vuoden pituinen. Kyseessä on määräala tilasta Pappila 16:104 (kiinteistötunnus 595-422-16-112) ja pinta-ala on n. 1.225 m2. Tällä hetkellä vuokran
suuruus on 364,24 €.
Pohjois-Savon Op-kiinteistökeskuksen arvion mukaan tontin myyntihinta on
8.000 euroa. Toinen vaihtoehto on 30 vuoden vuokrasopimus, jolloin vuokran
suuruus on 5 % myyntihinnasta eli 400 euroa/vuosi. Vuokran suuruus sidotaan elinkustannusindeksiin
Raija ja Pentti Pakkala ovat ilmoittaneet, että he ovat halukkaita vuokraamaan edelleen 30 vuodeksi tarjotulla vuosivuokralla.
Lisätietona jaetaan Pohjois-Savon Op-kiinteistökeskuksen arvio vuokrattavasta määräalasta.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:
1) vuokrata noin 1.225 m2:n suuruisen määräalan tilasta Pappila 16:104
(kiinteistötunnus 595-422-16-112) Raija ja Pentti Pakkalalle 400 euron
vuosivuokralla ajalle 1.6.2018–31.5.2048 (vuokran suuruus sidotaan elinkustannusindeksiin) ja
2) alistaa maanvuokrasopimuksen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017
Ykn § 36
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017 toteutui
401.811,89 euroa ylijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi 481.777 euroa. Odotettua selvästi parempi tilanne johtui kiinteistöjen
myynneistä kirjatuista noin 258.000 euron myyntivoitoista, kirkollisverojen
noin 198.000 euroa arvioitua suuremmasta kertymästä, kiky-sopimuksesta aiheutuneista noin 116.000 euron menovähennyksistä, laskennallisen lomapalkkavelan noin 71.000 euron vähentymisestä ja muiden käyttötalouden nettomenojen alittumisesta reilulla 200.000 eurolla. Näistä ennakkoon tiedossa olivat kiinteistöjen myyntivoitto sekä kikyn vaikutus mutta talousarvioon ei tehty
tilivuoden aikana muutoksia kyseisille tilikohdille.
Vuoden 2017 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja kulujen nettosumma oli 5.989.412 euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 10,4 % tai 697.999 euroa edellä mainituista syistä johtuen. Lisäksi talousarviomäärärahojen säästymiseen on vaikuttanut kokonaisuudessaan hyvä
budjettikuri.
Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna henkilöstökulut vähenivät 7,7 %
ja niiden osuus käyttötalouden kaikista menoista oli 53,9 %. Toimintakulut
kokonaisuudessaan vähenivät 6,2 %. Henkilöstökulujen väheneminen selittyy
pääosin kikyn vaikutuksesta (lomarahojen 30 % leikkaus ja työnantajamaksujen muutokset) mutta palkkasumma väheni tämän lisäksi noin 50.000 euroa.
Kirkollisverotilitysten suhteen vuosi 2017 oli kaksijakoinen, kun marraskuulle
saakka arvio vuoden 2017 tilitysten kehityksestä oli lähes 5 prosenttia vähenevä. Talousarviossa ennakoitiin vähennykseksi 3,0 %. Kuitenkin 28.11.2017
saatiin kirkkohallitukselta tieto, että helmikuusta 2017 alkaen käytössä ollut
seurakuntien verotilitysten jako-osuus 2,88 % on laskettu valtiovarainministeriössä virheellisin laskentaperustein liian pieneksi. Joulukuussa vuotta 2017
koskevaksi jako-osuudeksi oikaistiin 2,98 %, mikä paransi merkittävästi tilannetta ja kirkollisverot vähenivätkin lopulta vain 0,7 % tai 45.824 euroa.
Seurakunnat eivät ole enää vuoden 2016 alusta saaneet osuutta yhteisöverotulosta ja viimeiset aikaisempien vuosien osuudet tilitettiin tai perittiin lokakuussa 2017. Osaltamme vuoden 2017 lopullinen yhteisöverokertymä oli
3.061 euron takaisinperintä. Yhteisövero-osuuden korvannutta kuntien asukaslukuun perustuvaa valtionrahoitusta tilitettiin 798.409 euroa, mikä oli 1,2
% vähemmän kuin 2016.
Verotilitykset ja valtionrahoitus vähenivät vuoteen 2016 verrattuna yhteensä
2,5 % tai 192.311 euroa johtuen pääosin siitä, että 2016 seurakuntayhtymälle
tilitettiin aikaisempien vuosien yhteisöverotilityksiä vielä yli 133.000 euroa.
Tuloslaskelman vuosikate oli 833.976 euroa, mikä riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot 456.968 euroa. Aikaisemmin kiinteistöjen myyntivoitot kirjatiin satunnaisiin tuottoihin vuosikatteen jälkeen mutta kirjanpitolakiin
./..
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tulleesta muutoksesta johtuen ne kirjataan nykyisin käyttötalouden tuloksi ja
sisältyvät näin ollen vuosikatteeseen. Myyntivoitto 258.183 euroa muodostui
Kangaskodon vuokrakerrostalon, Marjoniemen leirikeskuksen sekä Lapinlahdelta myydyn tontin myyntivoitoista. Poistoeron muutoskirjaus oli 24.804 euroa ja tilivuoden ylijäämäksi muodostui 401.811,89 euroa.
Investointien bruttomeno oli 196.657 euroa ja suurimpana kohteena Sonkajärven kirkon katon ja ikkunapuitteiden maalaus 108.533 euroa. Investointiin
haettiin työn valmistumisen jälkeen kirkkohallituksen rakennusavustusta, jota
on laskennallisesti mahdollista saada noin 40 %. Tosin avustushakemukset
ovat lisääntyneet ja kirkkohallituksen avustuspäätökset 2017 olivat selvästi
laskennallisia määriä pienemmät.
Talousarviossa oli varattu määräraha 360.000 euroa Iisaaren leirikeskuksen
investointeihin mutta hanketta päätettiin siirtää vuodella eteenpäin ja karsia
alkuperäistä suunnitelmaa kustannusten vähentämiseksi. Hanke on tällä hetkellä (16.3.2018) rakennustöiden osalta tarjouspyyntövaiheessa.
Rahoituslaskelman mukaan investointiosan nettosumma (investoinnit 196.657
– kiinteistöjen myyntitulo 440.000) oli ylijäämäinen 243.343 euroa, joten tulorahoitusta (vuosikate – myyntivoitot) yhteensä 575.793 euroa ei tarvittu kattamaan investointeja. Rahavarat lisääntyivät vuoden 2017 aikana yhteensä
849.207 euroa.
Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä väheni vuoden 2017 aikana yhteensä 706 jäsenellä ja oli 31.12.2017 yhteensä 31.735. Vähennys on seurakuntayhtymän toiminta-ajan keskimääräistä lukua suurempi. Jäsenmäärän
jatkuva väheneminen tulee vaikuttamaan tulevien vuosien kirkollisveron jakoosuuksiin alentavasti.
Vuosi 2017 oli lopulta talouslukujen valossa kohtuullisen hyvä. Tosin vuoteen
sisältyi useita tulosta parantavia kertaluonteisia eriä, joita ilman tilanne olisi
ollut selvästi heikompi ja tilinpäätös alijäämäinen. Kirkollisverotilitysten osalta
voidaan todeta, että ennakkotiedoista näin huomattavasti poikkeava toteutuminen on erittäin epätavallista ja vaikeuttaa taloussuunnittelua. Taseessa on
1.1.2017 aikaisempien tilikausien ylijäämiä 2.166.173 euroa ja vuoden 2017
ylijäämän 401.812 euroa kirjauksen jälkeen 2.567.985 euroa.
Vuoden 2018 taloustilanne ei näytä niin vaikealta kuin vielä pitkään vuoden
2017 aikana mutta ei anna aihetta lopettaa talouden säästötoimenpiteitä.
Tästä on osoituksena myös talousarviossa 2018 ennakoitu yli 300.000 euron
alijäämä. Se näyttää edelleen todennäköiseltä, vaikka kirkollisveroennuste
vuodelle 2018 parani selvästi vuoden 2017 lopun ennakoitua paremman toteutumisen perusteella ja kirkkohallitus alensi vuoden 2018 seurakuntamaksua 1 prosenttiyksiköllä. Näiden tulosta parantava vaikutus on noin 300.000
euroa mutta kumoutuu kiinteistöjen sisäilmakorjausten lisämäärärahoihin ja
maksettaviin lomarahoihin.
Lisätietona jaetaan tasekirja vuodelta 2017 sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
./..
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Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden
2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän
ylijäämä 401.811,89 euroa vuodelta 2017 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

sivu 38

- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Rippikoulumaksu vuodelle 2019
Ykn § 37
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Seurakuntien tarjoama rippikouluopetus on ilmaista, mutta rippikoululeireiltä
peritään maksu, jolla katetaan ruoka- ja majoituskustannuksia. Rippikoulumaksu tulee vahvistaa hyvissä ajoin, jotta maksun suuruus voidaan tiedottaa
seuraavan vuoden rippikoululeiriläisille ilmoittautumisten yhteydessä. Vuoden
2018 rippikoulumaksu leirien osalta on 17,00 euroa/päivä/henkilö ja päivärippikoulu on maksuton. Lisäksi on määritelty, että muualla pidettävien leirien
maksut vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto tapauskohtaisesti.
Rippikoulumaksua on korotettu viimeksi vuodelle 2017, joten vuodelle 2019
maksua esitetään korotettavaksi 0,50 eurolla. Näin rippikoulumaksu 2019 olisi
17,50 euroa/päivä/henkilö.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2019 rippikoulumaksuksi 17,50 euroa/päivä/henkilö ja määrittelee, että päivärippikoulu on maksuton. Mahdollisten muualla pidettävien rippikoululeirien maksut vahvistetaan tapauskohtaisesti.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
-

ote seurakuntien kirkkoherrat ja nuorisotyö
ote laskutus/hallinto
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Iisaaren leirikeskuksen uusien majoitustilojen ja ekologisten toimenpiteiden urakka
Ykn § 38
Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmassa on yhteensä
310.000 euron suuruinen määräraha Iisaaren leirikeskuksen uusien majoitustilojen ja ekologisiin toimenpiteisiin.
Kohteeseen on haettu 50.000 euron suuruista rahoitusta Ylä-Savon Veturi
ry:ltä ekologisiin toimenpiteisiin eli mm. aurinkopaneelien ja –keräinten asentamiseen saareen, biokäymälöiden ja kompostorin hankkimiseen ja katoksellisen terassin rakentamiseen. Kustannusten ollessa 100.000 euroa avustus olisi siis 50 %. Ehtona on, että alue on muidenkin kuin seurakuntayhtymän
omassa käytössä. Rahoituspäätöstä tästä ei ole vielä saatu.
Kaikkiaan määrärahatilanne on seuraava:
- Kustannusarvio suunnittelu- ja valvontakustannuksineen 366.890 euroa
(sis. alv 24 %)
- Ylä-Savon Veturi ry:n rahoitus -50.000 euroa
Yhteensä 316.890 euroa.
Suunnitteluun ja rakennuttamiskustannuksiin tulee kulumaan jonkin verran
enemmän määrärahoja kuin oli arvioitu. Tähän saakka suunnittelukustannukset ovat 37.724,98 euroa, kokonaisuutena suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä 45.000 euroa. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen valittua vaihtoehtoa lähdettiin kehittämään ja jalostamaan yhdessä käyttäjien kanssa. Iisaareen on haettu rahoitusta Ylä-Savon Veturi
ry:ltä mm. ekologisiin toimenpiteisiin - hankkeen rahoitusta varten tehtyjen
erilaisten vertailujen ja laskelmien voidaan arvioida olevan noin 15 % hankkeen toteutussuunnittelukustannuksista, jonka vaikutusta ei kustannuslaskentavaiheessa pystytty arvioimaan.
Iisaari -hankkeen kustannusarvio sisältäen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset on 366.890,00 € (sis. alv 24%), josta kustannusarviossa oli budjetoitu
suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia yhteensä 33.942,20 € (sis. alv 24
%).
Suunnittelun aikana alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen kohteesta
on karsittu kaksi mökkiä ja ympäristötöiden osuus, jotta kustannusarviossa
pysytään. Näihin on haettu rahoitusta Olvi-säätiöltä.
Kohteen urakkatarjousten jättöaika päättyi maanantaina 19.3.2018 klo 14.00.
Iisaaren rakennustoimikunta on kokouksessaan 20.3.2018 antanut asiasta esityksensä. Kohteesta saatiin yksi tarjous, jonka on jättänyt Rapis Oy, kokonaisurakkatarjous on 366.916,00 euroa (sis. alv 24 %). Rakennustoimikunta
esittää, että rakennustyö tilataan tarjouksen mukaan ja yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään 55.000 euron lisämäärärahan myöntämistä kohteeseen. Rakennustoimikunta puoltaa hankkeen
aloittamista keväällä 2018 tarjouspyynnön mukaisesti, jolloin rakentamisaika
on 1.5.–30.9.2018.
./..
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Yhteenvetona voidaan siis todeta, että ylitys johtuu arvioitua suuremmista
suunnittelukustannuksista ja arviota suuremmasta urakkatarjouksesta.
Kokonaisuutena määrärahatilanne on siis seuraava:
Menot:
- Rapis Oy:n tarjous 366.916,00 euroa (sis. alv 24 %)
- Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset 45.000 euroa (sis. alv 24 %)
- Yhteensä 411.916,00 euroa (sis. alv 24 %)
Tulot:
- Alkuperäinen talousarviomääräraha 310.000 euroa
- Lisämääräraha 55.000 euroa
- Ylä-Savon Veturi ry:n avustus 50.000 euroa
- Yhteensä 415.000 euroa.
Kohteen urakkaneuvottelu käytiin maanantaina 26.3.2018.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy muutoksena vuoden
2018 talousarvioon 55.000 euron suuruisen lisämäärärahan Iisaaren leirikeskuksen uusien majoitustilojen ja ekologisten toimenpiteiden rakentamiseen ja
2) päättää tilata Iisaaren leirikeskuksen uusien majoitustilojen ja ekologisten
toimenpiteiden korjaustyön Rapis Oy:ltä hintaan 366.916,00 euroa (sis.
alv 24 %), mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää kohteeseen
55.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
- ote tarjoaja
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Maa-alueen myynti/vuokraus Iisalmessa
Ykn § 39
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä omistaa Iisalmen kaupungissa Iisalmen kylässä
Pappila tilan R:no 18:825. Osa tilasta sijaitsee Kauniillakankaalla kantatie 87
Iisalmi-Sonkajärvi varrella noin 8 km Iisalmesta. Palstan kokonaispinta-ala
on noin 90,5 ha.
Iisalmen Autotilauksesta on oltu yhteydessä, voisiko Ylä-Savon seurakuntayhtymä vuokrata määräalan noin 3,5 ha kalliota maa-aineksen ottamiseen.
Lisätietona jaetaan karttaliite alueesta ja aloite asiasta.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Toimenpiteet:

Määräalan vuokraamiseen maa-aineksen (kallion) ottamiseen suhtaudutaan
myötäisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu alueeseen paikan päällä ennen
päätöksen tekemistä keväällä-kesällä 2018. Mahdollinen vuokraus/myynti tapahtuu julkisen ilmoituksen kautta.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- katselmuksen sopiminen myöhemmin
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Vaalilautakunnan kokouspalkkiot
Ykn § 40
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Vuoden 2018 budjetissa on varauduttu kokouspalkkioiden maksamiseen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen
kokouksista luottamushenkilöille ja siihen oikeutetuille viranhaltijoille.
Seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenten sekä sihteerien tehtävät ovat
vaativat ja laajat, joten olisi perusteltua, että heille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
vaalilautakunnan jäsenille ja siihen oikeutetuille viranhaltijoille
maksetaan kokouspalkkio 25 €/kokous. Samalla esittää, että
luottamushenkilölle maksettaisiin ennakkoäänestyspäivänä
vaalitoimitsijana toimimisesta kokouspalkkio 25 €/päivä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 41
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 13.2.–16.3.2018, pykälät 4–5, 16–24.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 13.2.–15.3.2018, pykälät 12–19, 20–
36.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 13.2.–15.3.2018, pykälät 14–18.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 13.2.–16.3.2018, pykälät 4, 21–56.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 6/ 14.3.2018: Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa.
- 5/ 14.2.2018: Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018.
- 4/ 16.2.2018: Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018.
- 3/ 9.2.2018: Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2017.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A2/ 13.3.2018: Kirkon virka- ja työehtosopimus 2018–2020, kohdat 1–7.
- A1/ 8.3.2018: Muutos luottamusmieskurssiajankohtiin.
Sovittiin, että seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston ja –valtuuston kokoukseen tuodaan käsiteltäväksi metsän ostoa koskevan valtuustoaloitteen käsittely, joka on jäänyt valtuustossa pöydälle.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
27.3.2018

Kokouksen päättäminen
Ykn § 42
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen.
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