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11.6.2019

sivu 30

Kokouksen avaaminen
Ykv § 31

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen piti alkuhartauden ja kokouksen avasi kokouksen puheenjohtaja Elina Siirola.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykv § 32
Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 31.5.2019.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykv § 33
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä
seuraavana ovat Johanna Kallio ja Tuomo Kantola.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykv § 34
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Keiteleen seurakunnan aloite liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään
Yhteinen kirkkoneuvosto 20.11.2018 § 133:
Keiteleen seurakunta on tiedustellut mahdollisuutta liittyä Ylä-Savon seurakuntayhtymään.
Kirkkohallituksesta on tiedusteltu mahdollisen liitosselvityksen laatimisesta.
V. 2015 laadittiin Raimo Turusen johdolla liitosselvitys, jossa olivat mukana
Keiteleen, Vesannon ja Tervon seurakunnat – esityksen mukaan kaikkien seurakuntien esitettiin liittyvän Ylä-Savon seurakuntayhtymään. Kirkkohallituksen
mukaan jos asia on selvä ja paikallisesti vallitsee yksimielisyys, ei ole tarpeen mitään suurisuuntaista selvitystä tehdä tai teetättää, vaan jo tehtyjen
selvitysten päivittäminen riittää.
Itse päätöksentekoon liittyen menetellään niin, että kun seurakunta liittyy jo
olemassa olevaan seurakuntayhtymään, se tapahtuu seurakuntayhtymän perussääntöä muuttamalla, eli perussääntöön lisätään liittyvä seurakunta. Perussääntö pitää ensin hyväksyä liittyvän seurakunnan kirkkovaltuustossa ja
pyytää lausunnot seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta.
Sen jälkeen asiasta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Mikäli päätös on yksimielinen sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että liittyvän seurakunnan kirkkovaltuustossa, asia on sillä selvä, eikä päätöstä tarvitse alistaa mihinkään.
Ensimmäisessä vaiheessa tehdään liitosselvitys. Sen pohjana voidaan käyttää
v. 2015 tehtyä liitosselvitystä, joka koski Keiteleen, Vesannon ja Tervon mahdollista liittymistä yhtymään. Lisäksi yhtymä laati omalta osaltaan oman selvityksenä. Tässä tapauksessa ei ole tarpeen käyttää ulkopuolista konsulttia,
vaan selvitys voidaan tehdä hallintojohtaja Katariina Bergbackan ja kirkkoherra Lauri Jäntin johdolla.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Keiteleen seurakunnan kanssa tehdään
päivitetty liitosselvitys Keiteleen seurakunnan liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----------

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2019 § 39:
Keiteleen seurakunnan kanssa on laadittu sovittu liitosselvitys. Selvityksen perusteella Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuustolle ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että Keiteleen seurakunta liittyy
Ylä-Savon seurakuntayhtymään 1.1.2021 lukien. Asiaa käsittelee ensin Keiteleen seurakunta ja sitten vasta Ylä-Savon seurakuntayhtymä.
Lisätietona jaetaan liitosselvitys Keiteleen seurakunnan liittymisestä Ylä-Savon
seurakuntayhtymään.

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2019 § 39:
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi Keiteleen seurakunnan kanssa laaditun liitosselvityksen Keiteleen seurakunnan liittymisestä YläSavon seurakuntayhtymään.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----------

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2019 § 54:
Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 10.4.2019 § 22
päättänyt yksimielisesti, että se liittyy Ylä-Savon seurakuntayhtymään
1.1.2021 lukien. Esitetään, että tämän jälkeen asiaa käsitellään Ylä-Savon
seurakuntayhtymässä. Ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä jokaisen yhtymään kuuluvan seurakunnan seurakuntaneuvostolta pyydetään lausunnot
perussäännön muuttamisesta. Asia on lausuntojen saamisen jälkeen uudelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä 23.5.2019 ja sen jälkeen yhteisen
kirkkovaltuuston päätettävänä 11.6.2019.
Mikäli Keiteleen kirkkovaltuuston ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkovaltuuston päätökset ovat yksimielisiä Keiteleen seurakunnan liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään, asia ei vaadi enää muita toimenpiteitä.
Jos taas päätökset eivät ole yksimielisiä, asia on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Käytännössä Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntöön esitetään
lisättäväksi Keiteleen seurakunta 1.1.2021 lukien. Liittymisen yksityiskohdista
ja käytännön järjestelyistä aloitetaan neuvottelut sen jälkeen, kun liittymispäätökset on tehty.
Lisätietona jaetaan uudistettu perussääntö. Edellisen kokouksen aineiston
mukana on jo jaettu liitosselvitys.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää pyytää kaikilta Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta lausunnot Ylä-Savon seurakuntayhtymän perussäännön
muuttamisesta niin, että siihen lisätään Keiteleen seurakunta 1.1.2021 lukien, lausunnot pyydetään viimeistään 17.5.2019 ja
2) seurakuntaneuvostoille lähetetään tiedoksi Keiteleen liitosselvitys ja ehdotus uudeksi Ylä-Savon seurakuntayhtymän perussäännöksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----------

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.2019 § 66:
Seurakuntaneuvostoilta on saatu seuraavat lausunnot Ylä-Savon seurakuntayhtymän perussäännön muuttamisesta siten, että perussääntöön liitetään
1.1.2021 lukien Keiteleen seurakunta:
Iisalmen seurakuntaneuvosto 14.5.2019 § 59:
- ei huomauttamista
Lapinlahden seurakuntaneuvosto 8.5.2019 § 40:
- ei huomauttamista
Pielaveden seurakuntaneuvosto 7.5.2019 § 27:
- ei huomauttamista
Sonkajärven seurakuntaneuvosto 6.5.2019 § 50:
- ei huomauttamista
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 2.5.2019 § 38:
- ei huomauttamista
Lisätietona jaetaan uudistettu perussääntö ja Keiteleen seurakunnan liitosselvitys.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntaneuvostojen lausuntojen perusteella Ylä-Savon seurakuntayhtymän perussääntöä muutetaan 1.1.2021 lukien niin, että siihen liitetään Keiteleen seurakunta ja Keiteleen seurakunta liittyy Ylä-Savon seurakuntayhtymään.
Päätös:
Ykv § 35

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Lisätietona jaetaan uudistettu perussääntö ja Keiteleen seurakunnan liitosselvitys.

Päätösehdotus hyväksyttiin. Hyväksyttiin yksimielisesti Olavi Oikarisen esittämä ponsi, jonka mukaan yhteinen kirkkovaltuusto edellyttää, että Keiteleen
seurakunta sopeuttaa taloutensa yhtymän veroprosentin 1,65 mukaisesti.
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Valtuutettu Osmo Turkin aloite seurakuntien kevyemmäksi yhteistyömuodoksi
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.2019 § 68:
Valtuutettu Osmo Turkki on yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa
12.12.2018 tehnyt aloitteen seurakuntien kevyemmäksi yhteistyömuodoksi.
Hän esittää aloitteessaan, että tämän vaihtoehdon peruslinjat otetaan osaksi
Veto 3 –hankkeen puitteissa tapahtuvaa tarkastelua. Aloitteen mukaan sen
tulisi olla seurakuntien yhteistyön pohja seurakuntayhtymän tai yhden seurakunnan mallin sijasta.
Osmo Turkki esittää, että Ylä-Savon seurakunnat palautetaan itsenäisiksi seurakunniksi, jotka itse päättävät omasta toiminnastaan ja taloudestaan. Niillä
olisi oma kirkkovaltuustonsa, kirkkoneuvostonsa sekä muut tarvittavat hallinnolliset toimielimet sekä henkilöstönsä. Nykyisestä seurakuntayhtymästä
muodostetaan:
1. seurakuntien yhteinen taloustoimisto,
2. seurakuntien yhteinen kiinteistöpalvelu,
3. yhteinen keskusrekisteri.
Esityksen mukaan näiden ja mahdollisesti muiden yhteisten toimintojen isäntäseurakuntana toimisi luontevasti Iisalmen seurakunta. Yhteistoiminnan yksityiskohdista määrätään seurakuntien yhteisessä sopimuksessa.
Osmo Turkin aloite tarkoittaisi sitä, että nykyisen yhtymän alueella toimisi jälleen viisi itsenäistä seurakuntaa, jotka olisivat omia itsenäisiä talousyksiköitään. Tällöin jokaiselle laaditaan omat toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja
toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä. Samalla myös kaikki laskut viedään viiden eri seurakunnan kirjanpitoihin. Tämä menettely lisäisi henkilöstön
määrää taloushallinnossa. Samalla jokaiseen seurakuntaan olisi jälleen palkattava omat talouspäällikkönsä, jotka hoitaisivat oman seurakuntansa taloutta
tai seurakunnilla voi olla kirkkolain mukaan yhteinen talouspäällikkö. On lisäksi huomioitava, että Kirkon palvelukeskus kuitenkin jo hoitaa kaikkien seurakuntien kirjanpitoa ja palkanlaskentaa, joten seurakuntien erottaminen yhtymästä ei ole tästäkään syystä järkevää.
Tuoreen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 34/2019 mukaan taloushallinnon tehtävien myyminen toiselle seurakunnalle on arvonlisäverollista, mutta
jos seurakunnilla on yhteinen talouspäällikkö, on muukin taloushallinnon
avustavien palvelujen myynti arvonlisäverotonta. Vain jos jokaisella seurakunnalla on omat talouspäällikkönsä ja toiselle myydään taloushallinnon avustavia palveluita, myynti on arvonlisäverollista.
KHO 34/2019 vuosikirja-päätös on luettavissa netistä
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/15
51690494920.html
Lisätietona jaetaan Osmo Turkin valtuustoaloite kokonaisuudessaan.

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.2019 § 68
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän purkamiseen Osmo Turkin esittämällä tavalla, jossa jokaisesta seurakunnasta tulisi jälleen entiseen tapaan itsenäinen, ei lähdetä, koska tämä
vaihtoehto lisää kustannuksia. Sen sijaan muita organisoitumistapoja selvitetään edelleen Veto 3 –hankkeessa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Ykv § 36

Päätös:

Lisätietona jaetaan Osmo Turkin valtuustoaloite kokonaisuudessaan.
Osmo Turkki esitti, että asia otetaan vielä perusteellisemmin selvitettäväksi ja
tutkittavaksi. Asia raukesi, kun hänen esitystään ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sähköurkujen hankinta Alapitkän kirkkoon
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.2019 § 73:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Alapitkän kirkon uusien sähköurkujen hankintaan on varattu vuoden 2019 talousarvion investointiosaan määräraha 10.000 euroa. Kirkon vanhat sähköurut
ovat jo pitkään olleet huonokuntoiset ja korjauskelvottomat.
Vs. kanttori Heini Heide on pyytänyt tarjoukset (2 kpl) soveltuvista soittimista
ja käytettävyydeltään sekä ominaisuuksiltaan parhaaksi vaihtoehdoksi on todettu Mixtuur Oy:n tarjoama Intrada II virtuaaliurku, jossa äänentoisto tapahtuu Genelecin kaiuttimilla. Kokoonpanon kokonaishinta on 14.995 euroa. Virtuaaliuruissa ei ole kyseessä perinteinen sähköurku, vaan soittimen äänet on
tallennettu oikeista uruista ja niitä on käytettävissä useampia vaihtoehtoja.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että muutoksena vuoden 2019 talousarvion investointiosaan (tili 447844, tilaus 2005852 ja kustannuspaikka 1005020524) myönnetään 5.000 euron suuruinen lisämääräraha Alapitkän kirkon virtuaaliurun hankintaan ja
2) mikäli määräraha myönnetään, päätetään hankkia Mixtuur Oy:n tarjoama Intrada II virtuaaliurku hintaan 14.995 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Ykv § 37
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _______

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
11.6.2019

sivu 37

Maa-alueen myyminen Iisalmen kaupungille
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.2019 § 78:
Asian valmistelu: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen
Iisalmen kaupungin vt. tekninen toimialajohtaja Kari Nissinen on kirjeellään
3.4.2019 esittänyt, että Iisalmen kaupunki tarjoutuu ostamaan Ylä-Savon seurakuntayhtymältä n. 2.748 m2:n suuruisen alueen kiinteistöstä Lepokangas,
kiinteistötunnus 140-416-6-42, liitettäväksi asemakaavan mukaisesti katualueeseen. Alue sijaitseen Iisalmessa Kangaslammin hautausmaan läheisyydessä.
Kauppahinnaksi Iisalmen kaupunki esittää 5.496 euroa (2 euroa/m2). Iisalmen
kaupunki on viime aikoina maksanut vastaavanlaisista asemakaavan mukaisista alueista edellä mainittua neliöhintaa. Kaupunki ilmoittaa maksavansa kaupasta johtuvat kaupanvahvistajan palkkion ja lainhuudatuskulut.
Iisalmen kaupungissa on vahvistunut 17.6.1998 Kangaslammin hautausmaata
ja sen ympäristöä koskeva asemakaava Ak 282. Kaavassa on mukana myös
Lepokankaantie alkuosa. Iisalmen kaupunki aloittaa syksyllä 2019 ko. tiehen
liittyvän kevyen liikenteen väylän suunnittelun välillä Eteläntie – Saarnikatu.
Väylän rakentaminen on tarkoitus toteuttaa v. 2020 aikana.
Lisätietona on karttaliite myytävästä alueesta.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä Iisalmen kaupungille n. 2.748 m2:n suuruisen alueen kiinteistöstä Lepokangas, kiinteistötunnus 140-416-6-42, hintaan 5.496,00 euroa ja
2) alistaa kiinteistökaupan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Ykv § 38
Lisätietona on karttaliite myytävästä alueesta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykv § 39
Syksyn 2019 kokoussuunnitelma
yhteinen kirkkoneuvosto yhteinen kirkkovaltuusto
ti 13.8. klo 16.30
ti 10.9. klo 16

ti 10.9. klo 18

ti 22.10. klo 16.30
ti 19.11. klo 16.30
ke 11.12. klo 16

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

ke 11.12. klo 18

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykv § 40
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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