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Kokouksen avaaminen
Ykn § 56
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Oikarinen. Kirkkoherrat Lauri Jäntti
ja Arto Penttinen pitvät alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 57

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 15.5.2018. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.

Puheenjohtajan ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 58
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Aino Ruotsalainen ja Matti
Kinnunen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 59
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että §:nä 66 käsitellään uusi asia Iisalmen
seurakuntatalon korjaustyöt.
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EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukaisen tietosuojavastaavan nimeäminen sekä
tietosuojan yhteyshenkilön nimeäminen
Ykn § 60
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 on tullut voimaan
toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.
Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen rinnalle
säädetään uusi tietosuojalaki. Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille, että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää sisällään
myös uusia oikeuksia rekisteröidyille. Asetus ottaa kantaa henkilötietojen
lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa
henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.
Tietosuojaperiaatteita ovat:
 käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 käyttötarkoitussidonnaisuus
 tietojen minimointi
 tietojen täsmällisyys
 tietojen säilytyksen rajoittaminen
 tietojen eheys ja luottamuksellisuus
 rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus.
Tietosuojaperiaatteita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Rekisterinpitäjän on pystyttävä myös osoittamaan, että näitä periaatteita noudatetaan. Periaatteiden noudattamisen osoittaminen edellyttää rekisterinpitäjältä muun muassa henkilötietojen käsittelyn aiempaa tarkempaa
suunnittelua ja dokumentointia.
Julkisen sektorin toimijoilla (siis myös seurakuntien) on velvollisuus nimetä
tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm. seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös
toimia yhteyshenkilönä sekä rekisteröidyille että valvontaviranomaisille henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on julkistettava ja ne on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, vaan vastuu kuuluu edelleen rekisterinpitäjälle.
./..
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Itä-Suomen it-alueen johtokunta on nimittänyt kokouksessaan
13.10.2017 tietosuojavastaavan, joka Itä-Suomen it-aluekeskuksen
(Iita) sopimusseurakuntien on mahdollista nimittää omaksi tietosuojavastaavakseen. Tietosuojavastaavaksi nimitettiin järjestelmäasiantuntija Marko Torvinen. Seurakunnalla on mahdollisuus nimittää
oma tietosuojavastaava tai käyttää It-aluekeskuksen tietosuojavastaavan palvelua. Palvelu sisältää kaikki ne tehtävät ja työt, jotka tietosuojavastaavalle
asetuksen mukaan kuuluvat. Tietosuojavastaan nimittämisestä, asemasta ja
tehtävistä säädetään tietosuoja-asetuksen 37–39 artiklassa.
Iitan johtokunta päätti kokouksessaan 28.2.2018 esittää, että tietosuojavastaavan tehtävä vakinaistetaan ja esitetään seurakunnille,
että seurakunnat nimeäisivät Marko Torvisen tähän tehtävään. Seurakunnalla täytyy olla tietosuojavastaava nimettynä 25.5.2018 mennessä.
Päätös tietosuojavastaavan nimeämisestä pyydetään lähettämään tietosuojavastaavan sähköpostiin tietosuojavastaava.iita@evl.fi
Samalla seurakuntia pyydetään nimeämään tarvittaessa tietosuojan yhteyshenkilö (vastaava kuin tietoturvan yhteyshenkilö). Tietosuojan yhteyshenkilön
tehtävän on toimia yhteyspisteenä seurakunnan ja tietosuojavastaavan välillä
henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.
Tietosuojan yhteyshenkilön tulisi olla henkilö, jolla on ymmärrys henkilötietojen käsittelystä seurakunnassa, sekä tarvittaessa mahdollisuudet ja keinot
selvittää niihin liittyviä asioita yhdessä tietosuojavastaavan kanssa.
Tehtävänsä hoitamiseen yhteyshenkilön tulee saada tarvittava tuki rekisterinpitäjältä (seurakunta) ja tietosuojavastaavalta.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) nimeää Ylä-Savon seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi Itä-Suomen
it-aluekeskuksen tietosuojavastaavan,
2) Ylä-Savon seurakuntayhtymän tietosuojan yhteyshenkilöksi valitaan talouspäällikkö Marko Ropponen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet:
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Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 laadintaohjeet ja talousarvioraami vuodelle
2019
Ykn § 61

Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Seurakuntayhtymän toimistossa on valmisteltu Ylä-Savon seurakuntayhtymän
toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraami vuosille
2019–2021.
Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on koko toiminta-ajan 2011 – 2017
ollut haastava, vaikkakin vuoden 2017 tilinpäätös oli noin 411.000 euroa ylijäämäinen pääasiassa useasta kertaluonteisesta erästä johtuen. Positiivisena
asiana voi todeta, että vaikka tilikaudet ovat pääosin olleet alijäämäisiä, on
käyttötalouden toimintakatetta (=nettomenoja) saatu säästötoimien ansiosta
pienennettyä jokaisena vuotena vuotta 2015 lukuun ottamatta.
Yleinen taloustilanne kääntyi kasvuun jo vuoden 2016 lopulla mutta ansiotuloihin perustuvissa kirkollisveroissa kasvua ei ole vielä tapahtunut. Laskennan
perusteena olevan palkkasumman oletettavasti kasvaessa, tulevat kirkollisverot kasvamaan hieman vuonna 2019.
Talousarvioraami 2019 on laadittu taloustyöryhmän tavoitteiden
mukaisesti sillä periaatteella, että talous olisi tilinpäätöksessä 2019
tasapainossa. Laskennallisesti säästötavoite 2019 on 3,0 % ja 2020
0,5 %.
Kokonaisuudessaan raami on yhteensä 5,3 prosenttia ja 345.289 euroa pienempi kuin talousarvio 2018. Ero laskennalliseen säästöön
johtuu pääasiassa vuodelle 2018 tehdyistä kustannuksia lisäävistä
talousarviomuutoksista.
Suunnitelmavuoden 2020 osalta säästötavoitetta on edelleen 0,5 prosenttia ja
vuoden 2021 luvut ovat samansuuruiset kuin 2020. Suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole vielä sitovia.
Raamin yhteydessä olevat kirkollisveroarviot vuosille 2019 – 2021 perustuvat
soveltuvin osin Kuntaliiton laatimaan Iisalmen kaupungin veroennustekehikkoon. Kaupungin kunnallisveroarviosta on vähennetty srk-yhtymän arvioissa
yleensä 1-4 %, koska seurakuntatalouden verotulopohja on suppeampi. Alla
taulukossa on arviot srk-yhtymän verotuloista kirkollisverolla 1,65 % vuosina
2018 – 2021 vertailutiedoin vuodelta 2017.
TP 2017

TA 2018 Muutos Tot.arvio 2018 Muutos

Kirkollisvero 6 697 412 6 267 000

-6,4 %

6 496 000

TA 2019 Muutos

-3,0 % 6 561 000

TS 2020 Muutos

TS 2021 Muutos

1,0 % 6 495 000 -1,0 % 6 495 000

0,0 %

Tämän hetken arvio vuoden 2018 kirkollisverotuloista on talousarviolukuun
6.267.000 euroa verrattuna selvästi parempi johtuen vuoden 2017 verotilitysten ennakoitua paremmasta toteutumista. Arviot kirkollisverotilitysten tulevasta kehityksestä ovat 2019 +1,0 %, 2020 -1,0 % ja 2021 0,0 %.
./..
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Seurakuntien osuuden yhteisöverotuotosta korvasi vuodesta 2016 alkaen valtionrahoitus. Se maksetaan seurakunnan alueen kuntien väkiluvun perusteella
ja koska alueemme kunnilla se todennäköisesti on vähenevä, pienenee tilitettävä osuus. Aikaisemmin luvattu vuosittainen indeksitarkistus on poistettu.
Arvio tilikausien tuloksista on raamin toimintakatteilla, edellä esitetyillä verotuloarvioilla ja muilla tuloslaskelman erillä 2018 alijäämäinen noin 356.000 euroa, 2019 ylijäämäinen noin 46.000 euroa ja lievästi yli- ja alijäämäinen
vuosina 2020 – 2021.
Vuosikate riittäisi arvion mukaan kattamaan poistot täysin 2019 ja olisi vuosina 2020 – 2021 lähes poistojen suuruinen.

Vuosikate
Poi s tot
Tilikauden tulos
Poi s toeron vähennys
Tilikauden ali/ylijäämä

TP 2017
-833 975
456 968
-377 007
-24 804
-401 811

TA 2018
-66 854
447 823
380 969
-24 804
356 165

TA 2019
-466 943
446 000
-20 943
-24 804
-45 747

TS 2020
-423 203
446 000
22 797
-24 804
-2 007

TS 2021
-413 203
446 000
32 797
-24 804
7 993

Lisätietona jaetaan vuosien 2019 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja tehtäväaluekohtainen talousarvioraami 2019, arkistointi 2.1.2.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuosien 2019 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraamin vuodelle 2019.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-

ote kirkkoherrat
ote palvelupäälliköt
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Flyygelin hankinta Pielaveden kirkkoon
Ykn § 62
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2018─ 2020 on investointiosan suunnitelmassa vuodelle 2020 määrärahavaraus 30.000 euroa Pielaveden kirkon flyygelin hankintaan.
Pielaveden seurakunnan kanttorin Minna Tissarin yhteydenoton 9.5.2018 mukaan nykyisen soittimen kunto on kuitenkin niin huono, että hän toivoi hankinnan aikaistamista välittömästi tapahtuvaksi seuraavin perustein:

Hallintojohtajan ehdotus:

-

Pielaveden kirkossa tällä hetkellä oleva vanha pystypiano on tullut tiensä
päähän. Se on kelvottomassa kunnossa (virittäjän/huoltajan arvio), eikä
sitä enää kannata korjata. Sitä ei pysty käyttämään heikon kuntonsa
vuoksi enää toimituksissa ja jumalanpalveluksissa, puhumattakaan konserttielämässä.

-

Pielaveden kirkossa on kesällä 2,5 kuukauden pituinen joka keskiviikkoinen Iltamusiikki-sarja. Kun soitinta ei nyt käytännössä ole, joutuisimme
vuokraamaan soittimen. Siitä tulee suhteettoman paljon kuluja.

-

Kuluja tulisi myös siitä, jos Iltamusiikki-sarjaa varten siirtäisimme väliaikaisesti flyygelin Pielaveden seurakuntatalolta. Näin srk-sali jäisi ilman soitinta, ja sinne joutuisimme hankkimaan vastaavasti soittimen. Flyygelin
siirtäminen ei tee sille hyvää, ja se joudutaan virittämään sekä kirkossa
että srk-saliin palautettaessa. Siitä tulee taas kuluja.

-

Tärkeä perustelu on myöskin se, että hinta – laatusuhteeltaan edullisia ja
sopivia soittimia tulee harvoin myyntiin. Nyt kyseessä oleva yksilö Yamaha
C7, pituus 227 cm on ollut ammattipianistin yksityiskäytössä. Se on ammattilaisarvion mukaan (Sauli Terävä, Pianopalvelut ST Oy) erittäin laadukas, ja ominaisuuksiinsa ja alkuperäiseen hintaansa nähden harvinainen
yksilö, johon kannattaa tarttua.

-

Pielaveden kirkko on suuri kirkko ja akustisesti hieno konserttitila, jossa
juuri tämän kokoinen soitin pääsee oikeuksiinsa.

-

Sauli Terävä kertoi puhelimessa neuvotelleensa myyjän kanssa tiukan
20.000 euron hinnan kyseiselle flyygelille. Muita kustannuksia tulisi kuljetuksesta, virityksestä, kosteudentasaajasta, jarrullisista kaksoiskumipyöristä ja kaasujousitetusta flyygelipenkistä yhteensä 4.870 euroa, jolloin kokonaiskustannus olisi 24.870 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että muutoksena vuoden 2018 talous-arvioon myönnetään 25.000 euron suuruinen määräraha investointiosaan Pielaveden kirkon flyygelin hankintaa varten ja
./..
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2) mikäli määräraha myönnetään, päätetään hankkia käytetty Yamaha C7
–flyygeli Kristiina Juntulta hintaan 20.000 euroa ja muut flyygeliin liittyvät palvelut ja varusteet asennuksineen Pianopalvelut ST Oy:ltä hinaan 4.870 euroa.
Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti kesällä 2018
Ykn § 63
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen.
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta
pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä kesällä 2018. Hakattavat leimikot
sijaitsevat: Iisalmi Iisalmen kylässä Pappila-tilalla 18:285, Pielavesi
Lammassalon kylässä Saarenpappilan-tilalla 595-410-1-25 ja Pielaveden kylässä Marjoniemen-tilalla 595-422-112-2, Keitele Vuonamon kylässä Riikanperän-tilalla 239-408-6-16 ja Vieremä Iisalmen kylässä Pappilansalon-tilalla
18:91.
Iisalmessa saatiin viisi tarjousta ja Vieremällä saatiin neljä tarjousta.
Pielaveden Saarenpappila-tilalla saatiin viisi tarjousta ja Marjoniemi-tilalla saatiin neljä tarjousta. Keiteleen leimikosta saatiin viisi tarjousta.
Pielaveden, Keiteleen ja Iisalmen leimikot ovat uudistushakkuita. Vieremällä
leimikko ensiharvennusta. Kaikki ovat maastollisesti kesäkorjuukelpoisia.
Kiinteistöpäällikkö voi viranhaltijapäätöksellä tehdä yksittäisen metsänhakkuusopimuksen 30.000 euroon saakka. Tämän ylittävistä metsänhakkuusopimuksista päättää yleinen kirkkoneuvosto.
Lisätietona jaetaan tarjousten avauspöytäkirja.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat:
1) Iisalmen leimikko: IPO Wood Oy:lle hintaan 50.753 euroa,
2) Pielaveden leimikot: Saarenpappila-tilalla Keitele Forest Oy hintaan
128.625 euroa, Marjoniemi-tilalla Keitele Forest Oy hintaan 23.852 euroa
sekä
3) Keiteleen leimikko: Riikanperä-tilalla Metsäliitto Osuuskunta Oy hintaan
45.116 euroa.
4) Vieremän leimikko: Pappilansalo-tilalla Vieremän Metsäpalvelu Oy
hintaan 14.303 euroa.
Arvioitu kokonaishakkuutulo on 262.649 euroa.
Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-

ote tarjoajat
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Kiinteistöjen myynti Kiertonet-nettihuutokaupan välityksellä
Ykn § 64
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt laittaa
myyntiin Sonkajärven pappilan, Iisalmessa AK 359 Kustaa Aadolfin kirkon läheisyydessä kortteli 19 Vanha kirkkotien varrella olevat kolme uutta pientalotonttia sekä kerhotilan 75 m2 Asunto Oy Päiviönkatu 29. Kohteet ovat olleet
myynnissä Kiertonet-nettihuutokaupassa. Myynti-ilmoitukset oli linkitetty
myös yhtymän nettisivuille.
Sonkajärven pappilan avoimet esittelyajat olivat 23.3.2018 klo 12–16 ja
27.4.2018 klo 12–16. Huutokauppa-aika päättyi kaikissa kohteissa ma
7.5.2018 klo 21.00.
Seurakuntayhtymällä on myyjänä oikeus hyväksyä tai hylätä nettihuutokaupassa jätetty korkein tarjous.
Sonkajärven pappilan korkein tarjous oli 37.000 €.
Kerhotila 75 m2, Asunto Oy Päiviönkatu 29 korkein tarjous oli 320 €.
Kortteli 19 pientalotontit korkein tarjous:
Tontti 1 (1128 m2 ) 600 €.
Tontti 2 (1068 m2 ) 500 €.
Tontti 3 (936 m2 ) 500 €.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Sonkajärven pappila, kerhotila Asunto
Oy Päiviönkatu 29 ja korttelin 19 pientalotontit 3 kpl jätetään myymättä.

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kohteiden myyntiä jatketaan vielä lehtiilmoituksella ja Iisalmen alueen tontit ilmoitetaan myös Iisalmen kaupungin
tonttipörssiin.
- ilmoitus Iisalmen kaupunki
- lehti-ilmoitus Iisalmen Sanomat
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Kiinteistön myyminen Iisalmen Soinlahdesta (peltoalue)
Ykn § 65
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen
Kiinteistöpäällikkö on päättänyt laittaa myyntiin peltolohkon 0,59 ha Iisalmen
Soinlahdessa. Kohde ovat olleet myynnissä Kiertonet-nettihuutokaupassa.
Myynti-ilmoitus oli linkitetty myös yhtymän nettisivuille.
Huutokauppa-aika päättyi kohteessa ma 7.5.2018 klo 21.00.
Seurakuntayhtymällä on myyjänä oikeus hyväksyä tai hylätä nettihuutokaupassa jätetty korkein tarjous.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että tämä peltoalue myydään korkeimman tarjouksen tehneelle. Hinta vastaa peltomaan käypää hintaa.
Peltolohko 0,59 ha Iisalmen Soinlahdessa korkein tarjous 1.200 €. Tarjouksen
on tehnyt Jarkko Tolonen Iisalmesta.
Lisätietona jaetaan karttaliite myytävästä peltoalueesta.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
myydä Iisalmen kaupungin alueelta tilasta Pappila Rno 140-407-18-285, n.
0,59 ha:n suuruisen määräalan peltomaaksi Jarkko Toloselle hintaan 1.200
euroa. Määräala sijaitsee Soinlahden ja Halkorannan tien risteyksessä.
Päätös:

Päätettiin, että myytävän alueen tarjous hylätään ja myyntiä päätetään jatkaa.
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Iisalmen seurakuntatalon korjaustyöt
Ykn § 66
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan
27.3.2018 § 8 myöntänyt 92.000 euron (sis. alv 24 %) suuruisen määrärahan
Iisalmen seurakuntatalon sisäilmakorjauksiin.
Iisalmen seurakuntatalon 2. kerroksessa lapsityön toimistossa ja uudessa sairaalapastorin työhuoneessa toteutetaan ulkoseinän ja välipohjan liitoskohtien tiivistyskorjaukset Ardex-tiivistysmenetelmällä, sekä ikkunoiden tiivistyksen tarkistaminen ja tarvittaessa parantaminen. Koko talossa tarkistetaan ilmanvaihdon kuvaaminen ja tarkistaminen, ettei päätelaitteissa/äänenvaimentimissa ole pinnoittamattomia villapintoja, jotka toimivat kuitulähteinä. Lisäksi kaikki yläpohjan läpiviennit tarkastetaan ja tiivistetään tarvittaessa. IV-koneitten tehoa lisätään,
jolloin voidaan ilmastointia tehostaa.
Kiinteistötoimi on tilannut sisäilmakorjauksen IV-töiden suunnittelun Iisalmen
Putkiasennus Oy:ltä. Suunnitelman mukaan koko seurakuntatalon ilmanvaihtojärjestelmässä on korjaustarvetta, sillä v. 1998-1999 rakennetussa IVjärjestelmässä on ilmennyt kanavistossa pinnoittamattomia mineraalivillakuituja.
Suunnitelman mukaiset tarjoukset on pyydetty 16.5.2018 klo 14.00 mennessä.
Edullisimman tarjouksen on tehnyt Iisalmen Putkiasennus Oy, jonka tarjous on
52.000 euroa (sis. alv 24 %).
Lisäksi tehdään tuntityönä 2. kerroksessa lapsityön toimistossa ja uudessa sairaalapastorin työhuoneessa ulkoseinän ja välipohjan liitoskohtien tiivistys. Lisäksi kun papit ja kanttorit ovat muuttamassa vuokratiloista seurakuntatalolle, tulee
tiloissa tehtäväksi joitakin muutostöitä.
Lisätietona jaetaan sisäilmakorjausten IV-töiden tarjousten avauspöytäkirja.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) tilata Iisalmen seurakuntatalon IV-urakan Iisalmen Putkiasennus Oy:lta
hintaan 52.000 euroa (sis. alv 24 %) ja
2) tilata tuntiveloitustyönä muut suunnitellut sisäilmakorjaustyöt Iisalmen
seurakuntatalolla (rakennustekniset työt, automatiikka- ja sähkötyöt).
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- ote tarjoajat
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 67
Syksyn 2018 kokoussuunnitelma on seuraava:

Syksyn 2018 kokoussuunnitelma
ykn
ti 14.8. klo 17

ykv

ti 18.9. klo 17
ti 23.10. klo 16

ti 23.10. klo 18

ti 20.11. klo 17
ti 11.12. klo 16

ti 11.12. klo 18

Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 13.4.–8.5.2018, pykälät 9–14, 32–56.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 13.4.–14.5.2018, pykälät 27–36, 53–
72.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 13.4.–14.5.2018, pykälät 4–6, 36–42.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 13.4.–14.5.2018, pykälät 8–11, 104–
152.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 9 / 25.4.2018: Esitykset Pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2018.
Merkittiin tiedoksi kirkkohallitukselta saatu Sonkajärven kirkon rakennusavustus 29.200 euroa, Ylä-Savon Veturi ry:n avustus Iisaaren ekologisiin toimenpiteisiin n. 40.000 euroa. Veto 3-hankkeen avustusasia on tuomiokapitulin käsittelyssä tällä viikolla.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 68
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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