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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 142
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 11.11.2019. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 143
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sirkku Muilu ja Aila SiilinHuttunen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 144
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että ennen §:ää 147 käsitellään § 148. Lisäksi otettiin ylimääräisenä asiana käsittelyyn täyttöluvan myöntäminen Lapinlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan viralle (§ 151).
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Lausunnon antaminen Rantalan asemakaavaehdotukseen
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2019 § 15:
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
25.9.2012 § 130 päättänyt esittää Iisalmen kaupungille Kirkonsalmentie
69:ssä Iisalmessa sijaitsevan Rantalan pappilan alueen asemakaavaa muutettavaksi. Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa tällä alueella sijaitsevat rakennukset ovat kategoriassa, jossa niistä on päätetty luopua.
Rantalan pappilan asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Rantalan pappilan
ympäristöön. Asemakaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuus maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen suojelemiseen.
Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on varattu kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten rakentamiseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä esittää kaavaa muutettavaksi siten, että alueelle sallittaisiin asuinrakentaminen. Alueella
on rakennuskielto.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä Iisalmen kaupungilla
21.5.–15.6.2018.
Alustavia luonnosvaihtoehtoja kaavoitustyön pohjaksi esiteltiin 10.12.2018.
Varsinainen kaavaluonnos valmistuu helmi-maaliskuussa 2019. Mielipiteet
kaavatyön pohjaksi laadituista alustavista luonnoksista voi toimittaa kaavoittajalle tammikuun 2019 loppuun mennessä osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi.
Kaavamuutosanomukset eteläpuolisten naapuritonttien osalta tulisi toimittaa
samaan osoitteeseen tammikuun loppuun mennessä, mikäli toivoo lisämaata
tonttiin liitettäväksi.
Lisätietona jaetaan kaavaluonnoksen pohjaksi laaditut alustavat suunnitelmat
A) ja B) sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma alueesta.

Hallintojohtajan ehdotus:

Kokouksessa oli asiantuntijana tämän §:n aikana asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori.
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) keskustelee Rantalan alueen kaavoitusvaihtoehdoista ja
2) esittää Iisalmen kaupungille Rantalan alueen kaavoituksen jatkamista
vaihtoehto B):n pohjalta, mutta jos olemassaolevan ns. Apupappilan säilyttäminen osoittautuu kannattamattomaksi tai vaikeaksi, voidaan valita
vaihtoehdoksi vaihtoehto A).

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----------
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.209 § 74:
Kaavoitus on edennyt siten, että alueesta on laadittu kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa. Toisessa vaihtoehdossa (VE 1) on osoitettu suojeltavana rakennuksena vain varsinainen pappilarakennus. Lisäksi on osoitettu 11 pientalotonttia.
Toisessa vaihtoehdossa (VE 2) on osoitettu suojeltavina rakennuksina molemmat alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, Rantalan pappilarakennus ja ”apupappila” –rakennus. Tässä vaihtoehdossa on osoitettu 7
pientalon tontit.
Kaavaluonnosvaihtoehdon sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
pidetään nähtävillä 23.4.–24.5.2019 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla,
Pohjolankatu 14 (1. kerros). Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelytilaisuus pidettiin torstaina 9.5.2019 klo 17.00.
Lisätietona jaetaan kaavaluonnosvaihtoehdot 1 ja 2.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Iisalmen kaupungille kannanottonaan kaavaluonnosvaihtoehtoihin seuraavaa:
1) Rantalan pappilarakennus (puurakennus) merkitään suojeltavaksi, sen sijaan ”apupappila” –rakennusta ei (kivirakennus), koska apupappilan säilyttäminen nykyisessä tai jossakin muussa käytössä ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää, ja tämän rakennus ei ole niin ainutlaatuinen, että se
tulisi säilyttää,
2) seurakuntayhtymä on edelleen valmis myymään Rantalan alueen naapuritonttien omistajille tarvittaessa lisämaata omaan tonttiinsa liitettäväksi,
mikäli alueet tulevat asemakaavaan merkittäväksi naapurien tonttien lisäalueeksi,
3) vaihtoehto 1:ssä esitetään, että rannan puolelle kaavoitetaan puistoaluekaistale sekä Rantalan pappilan kohdalle että kahdeksan pientalotontin kohdalle, seurakuntayhtymä esittää, että tämä kaistale poistetaan,
4) apupappila säilytetään asemakaavassa, mutta jos sen säilyttäminen osoittautuu kannattamattomaksi tai vaikeaksi, voidaan valita vaihtoehto, jossa
alueelle rakennetaan kahdeksan pientalotonttia ja
5) Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta on edellyttänyt maankäyttösopimuksen laatimista alueesta ja sitä, että seurakuntayhtymän tulee maksaa
kaavoituskulut täysimääräisesti. Kaupunki on itse asettanut tontin rakennuskieltoon asemakaavan vanhentuneisuuden vuoksi ja kaupungin tehtäviin kuuluu pitää asemakaavat ajan tasalla. Kustannustenjaosta tulee sopia em. seikat huomioon ottaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Martti Sallinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän §:n käsittelyn ajaksi,
eikä hän osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon.
----------./..
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Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 käsitellyt Rantalan pappilan asemakaavaehdotusta. Ehdotus on nyt menossa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja sen jälkeen tulossa nähtäville.
Rantalan pappilan asemakaavan muutosluonnokset (2 kpl) olivat nähtävillä
23.4.–24.5.2019 välisen ajan.
Asemakaavan muutosluonnoksia yhdistelemällä ja annetun palautteen pohjalta niitä muuttamalla päädyttiin nyt liitteenä olevaan kaavaehdotukseen. Suojeltavana rakennuksena on arkkitehti Kerttu Rytkösen suunnittelema pappilarakennus talousrakennuksineen. Puistoalue on osoitettu pappilarakennuksen
Kirkonsalmentien puolelle ja vesistön puolelle, jotta näkymät arvokkaaseen
kulttuuriympäristöön säilyisivät sekä kadulta että vesistöstä. Kevyen liikenteen
yhteys voimassa olevan asemakaavan mukaiseen rantapuistoon on esitetty
suunnitelmassa.
Seurakunnan maita vastaan oleva naapuritontin omistaja on toivonut lisämaata tonttiinsa Rantalan pappilan eteläpuolella Kirkonsalmentien varressa. Asemakaavan muutosehdotuksessa on esitetty korttelin 8 Kirkonsalmentiehen rajoittuvien tonttien osalta seuraavaa. Seurakunnan maita vastaan oleva tila saa
lisämaata 8 m ja luovuttaa puolestaan rajanaapurilleen maata 3 m. Näin YläSavon seurakuntayhtymän luovuttamasta 8 m lisämaasta molemmat Kirkonsalmentiehen rajoittuvat tontit hyötyvät.
Voimassa olevan kaavan mukaisesta Rantalan pappilan tontista on osoitettu
puistoaluetta, katualuetta ja tonttialuetta. Uusille asemakaavaehdotuksen
mukaisille tonteille sallitaan rakennettavan yhteensä 6 uutta pientaloa. Rakennusoikeus Rantalan pappilan tontilla on suunnitelmassa yhteensä 2650 km2 (ennen 6000 k-m2). Lisäksi apupappilarakennus on mahdollista säilyttää ja
korjata sitä rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen. Toisena
vaihtoehtona on korvata rakennus uudisrakennuksella, jonka arkkitehtuurin
on sovittava arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kaavakartalle on esitetty tähän ohjaavia kaavamääräyksiä.
Rantalan pappila sijoittuu omalle tontilleen ja apupappila omalle tontilleen.
Käyttötarkoituksena näillä molemmilla tonteilla on asuminen ja palvelut (A/P).
Kaavamuutosalueelle on osoitettu kaksi jalankukulle ja pyöräilylle varattua katua, joilla tontille ajo on sallittu. Näiden katujen nimet ovat Rantalankuja ja
Kertunkuja nimistötyöryhmän esityksen mukaisesti.
Lisätietona jaetaan teknisen lautakunnan hyväksymä Rantalan alueen asemakaavaehdotus.
Iisalmen kaupungin kaavoituspäällikkö Sari Niemi tulee kokoukseen esittelemään Rantalan alueen asemakaavaehdotusta.

Hallintojohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Rantalan alueen asemakaavaehdotukseen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Martti Sallinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän §:n käsittelyn ajaksi,
eikä hän osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon.
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Pähee -hankkeen esittely
Ykn § 146
Pähee –hankkeen projektipäällikkö Kari Surma-aho tulee yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään Pähee -hanketta.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Pähee –hankkeen esittelyn tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 128:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostot
ovat antaneet omat esityksensä vuoden 2020 talousarvioksi koskien kunkin
seurakunnan seurakuntatyötä (2. pääluokka). Yleishallinnon, hautaustoimen
ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevat suoraan yhteisen
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, koska ne ovat yhteisesti hoidettavia, seurakuntayhtymälle kuuluvia tehtäviä.
Kun yhteinen kirkkoneuvosto on osaltaan hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman, seurakuntaneuvostot antavat siitä lausuntonsa KJ 10:14 § kohtien
2-3 mukaisesti. Seurakuntaneuvostojen lausuntojen jälkeen seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma menee vielä yhteisen kirkkoneuvoston
esittämänä yhteisen kirkkovaltuustoon lopullisesti hyväksyttäväksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti 21.5.2019 talousarvioraamin vuodelle 2020,
johon sisältyi käyttötalouden laskennallinen 2 prosentin säästövaatimus ja joka laadintavaiheen arvion mukaan olisi johtanut vuoden 2020 tilinpäätöksessä
noin 7.000 euron alijäämään. Raamin ulkoinen toimintakate oli
6.136.316 euroa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän pääluokkien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.244.419 euroa, mikä ylittää talousarvioraamin 108.130 eurolla (1,8 %). Seurakunnat pysyivät Iisalmea ja
Pielavettä lukuun ottamatta raamissaan ja seurakuntien raamisumma
ylittyi yhteensä 11.961 eurolla. Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja kiinteistötoimi ylittivät raaminsa ja ylitys oli yhteensä 96.132
euroa. Perusteita ylityksille on esitetty lisätietona olevassa talousarviokirjassa.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 12.9.2019 Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi edelleen 1,65 %,
johon talousarvion kirkollisveroarvio myös perustuu. Kirkollisverojen laskentaperusteena olevan palkkasumman ja sen myötä kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2020 kasvavan 0,2 %.
Seurakunnille maksettavaan yhteisövero-osuuden korvanneeseen valtionrahoitukseen on tulossa 1,5 prosentin indeksikorotus ja ennakkotiedon mukaan
valtionrahoituksen määrä 2020 olisi 115,7 milj. euroa jakotavan säilyessä ennallaan. Seurakunnille jaettaisiin euroa/kunnan asukas -jakoperusteella 106,6
milj., 7,1 milj. euroa myönnettäisiin seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja 2 milj. euroa Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Jaettavan summan ja asukasmäärän pienentymisen vuoksi seurakuntayhtymälle tilitettävä valtionrahoitus 2020 laskisi 8.390 euroa (-1,1 %).

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 128:
Talousarvion 2020 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä
huolimatta 113.802 euron alijäämää. Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä olevien raporttien luvut vuosien 2021 – 2022 osalta eivät ole vertailukelpoisia, koska ne on kopioitu vuoden 2020 luvuista.
Talousarviokirjan liitteessä 2 on kuitenkin kokonaisarvio, jonka mukaan 1,7
prosentin käyttötaloussäästöllä vuonna 2021 saavutettaisiin alijäämä 13.999
euroa.
Investointiosan nettomeno vuonna 2020 on 452.700 euroa. Vuoden 2020
investointiohjelman kohteet on esitetty lisätietona olevassa talousarviokirjassa. Rahavarat vähenevät vuoden 2020 aikana, koska vuosikate
(=tulorahoitus) tulee olemaan investointien nettomenoa pienempi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisverotilitysten kehitys 1-9/2019 on peräti -11,6 % mutta luku ei ole vertailukelpoinen useasta syystä. Verotuksen
valmistumisen aikataulu muuttui kuluvana vuonna ja ennakonpidätysten kertymää on pienentänyt verokorttiuudistus sekä uuden kansallisen tulorekisterin
ilmoitusongelmat. Verohallinnon julkaisemien loppuvuotta koskevien ennakkotietojen mukaan näyttää, että seurakuntayhtymän talousarviossa 2019 ennakoitu kertymä alittuisi noin 1 % mutta olisi noin 0,3 % tai 17.000 euroa parempi kuin 2018. Edellytyksenä kuitenkin on, että ennakonpidätysten kertymävaje korjaantuu ennakoidusti loppuvuotta kohti.
Tulevien vuosien verotilityksistä saatiin vuonna 2018 kirkkohallituksen tilaama
ennuste, johon on loppuvuodesta tulossa korjaava päivitys, kun Tilastokeskus
on julkaissut kuntakohtaiset väestöennusteet. Alkuperäisen ennusteen mukaan talouden jatkaessa suotuisaa kehitystään, olisi kirkollisverotilitysten
mahdollista kasvaa jopa usean vuoden ajan. Arviossa on kuitenkin useita kehitykseen vaikuttavia muuttujia, joista voi todeta joidenkin olleen liian positiivisia. Taloustilanne tulee olemaan jatkossakin erittäin haastava ja kaikki säästötoimenpiteet on pyrittävä hyödyntämään.
Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2020
ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021–2022.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 esitetyssä muodossa
ja
2) esittää seurakuntaneuvostoille, että ne antavat lausuntonsa Ylä-Savon
seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2022.

Päätös:

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

Ykn § 147

Kirkkojärjestyksen 10 luvun §:ssä 14 todetaan, että seurakuntaneuvostoille on
varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä.
./..
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Seurakuntaneuvostot ovat antaneet toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020–2022 seuraavat lausunnot:
Iisalmen seurakuntaneuvosto 13.11.2019:
-lausunto annetaan kokouksessa.
Lapinlahden seurakuntaneuvosto 28.10.2019 § 87:
-ei huomautettavaa, mutta
*seurakuntaneuvosto katsoo, että taloussuunnitelmassa pitäisi varautua
korvaaviin vaihtoehtoihin Väärnin leirikeskuksen osalta.
Pielaveden seurakuntaneuvosto 4.11.2019 § 51:
-ei huomautettavaa.
Sonkajärven seurakuntaneuvosto 30.10.2019:
-lausuntoa ei ole saatu.
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 31.10.2019 § 59:
-ei huomautettavaa, mutta
*seurakuntaneuvosto pyytää varaamaan edellisen kokouksen 24.9.2019 §
49 määrärahan äänentoistolaitteiden asennusta varten vuoden 2020 talousarvioon.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 esitetyssä muodossa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Selvitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta
Ykn § 148
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on vuosina 2018–2019
ollut käynnissä Veto 3 –kehittämishanke. Hankkeelle on saatu kehittämisavustusta Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta 10.000 euroa vuodelle 2018 ja
20.000 euroa vuodelle 2019. Organisaation omarahoitusosuus on syntynyt
laskennallisina henkilöstön osallistumispäivinä sekä tilaisuuksien järjestämisen
kustannuksina.
Veto-hankkeessa kehittämisen lähtökohtana ja tavoitteena ovat olleet talouden reunaehdot eli niukkenevat voimavarat tilanteessa, jolloin Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen eri seurakuntien perustehtävät tulisi saada hoidettua
nykyistä vähemmillä resursseilla. Kehittämistyön tavoitteena on ollut selvittää
ja analysoida, millaista kehittämistä tulisi kohdentua Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen viiden seurakunnan
1) eri rakenteisiin (yhtymän ja seurakuntien organisoituminen, valta, johtaminen, viestintä, yhteistoiminta),
2) henkilöstövoimavaroihin (sijoittuminen, oikeudenmukainen kohdentuminen, seurakuntien kesken, henkilöstön joustavaa käyttö ja liikkuvuus),
3) työalojen väliseen yhteistyöhön ja vastuunjakoon,
4) henkilöstön osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen laajasti niin,
että seurakuntien perustehtävä ja sitä tukevat yhtymän palvelut saataisiin
toteutettua vaikuttavasti ja laadukkaasti sekä henkilöstön työhyvinvointia
ja jaksamista tukien.
Kehittämisprosessin aikana on saatu koko henkilöstö ja luottamushenkilöt
ymmärtämään paremmin organisaation (yhtymä ja seurakunnat) nykyinen taloudellinen tilanne, laskussa oleva yhtymän seurakuntien jäsenmäärä sekä
niihin liittyvät tulevaisuuden ennusteet. Tämän tietoisuuden kautta on saatu
syntymään parempaa ja syvällisempää ymmärrystä, vastuullisuutta ja sitoutumista organisaation yhteiseen kehittämiseen.
21.5.2019 pidetyssä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä kehittämistilaisuudessa arvioitiin kolmea eri organisoitumisen vaihtoehtoa eri näkökulmista. Niitä olivat: Nykyinen yhtymämalli, Yhtymä + -malli ja Yksi seurakunta. Näistä organisoitumisen vaihtoehdoista suurin osa toukokuun 2019 tilaisuuteen osallistuneista kannatti yhden, yhteisen seurakunnan mallia.
Keiteleen seurakunta on liittynyt kehittämishankkeeseen mukaan kesäkuussa
2019 sen jälkeen, kun Keiteleen seurakunta on päättänyt liittyvä Ylä-Savon
seurakuntayhtymään vuoden 2021 alusta lukien.
Ohjausryhmä toteaa, että jatkossa yhden seurakunnan mallilla on myönteisiä
piirteitä, joilla olisi mahdollista saada parannusta nykytilanteen kehittämistarpeisiin sekä myös talouden, jäsenkehityksen ja henkilöstön tilanteeseen. Yhden seurakunnan mallin etuja ovat seuraavat:

./..
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1 TALOUS JA VOIMAVARAT
- Seurakuntaelämää voi kehittää yhdistämällä kaikki voimat yhteen => sama ”firma” ja yksi talousarvio.
- Yhteisistä resursseista sopiminen helpompaa.
- Seurakuntien henkilöstön voi kohdistaa paremmin  kustannussäästöt
- Toiminnan suhteuttaminen niukkeneviin resursseihin onnistuu.
2 JOUSTAVA MALLI JA IDENTITEETIT
- Organisaation muokkaus itse parhaaksi katsomallamme tavalla – voi kokeilla uutta ja palata takaisin ja valita uuden suunnan
- Eri (alue)seurakunnilla on omat identiteetit. (Vaikka olisi yksi seurakunta,
niin eri alueen nimi osoittaa seurakunnan mm. Sonkajärven alueseurakunta).
- Yhdelle seurakunnalle muotoutuisi identiteetti.
3 PÄÄTÖKSENTEKO, LUOTTAMUSHENKILÖT
- Selkeyttä päätöksentekoon, yksinkertaistaisi hallintoa => yksi seurakunta- tai kirkkoneuvosto ja -valtuusto JA alueneuvostot => vaalit vähenee 5
1 ja niihin liittyvä työ vähenee, ei 5-kertaisia srk-neuvostoja ja -vaaleja
=> säästöt
4 HALLINTO
- Hallinto kevenee, tiivistyy, on yksinkertaisempaa - ei päällekkäistä ja moninkertaista työtä (esim. vaaleissa seurakuntasihteerien työt vähenevät)
- Hallinto ja toiminta “samoissa käsissä”, alueseurakunnissa kevyt hallinto
=> yhteissuunnittelu, hankinnat, rekrytoinnit => toiminta tehostuu =>
talous hallinnassa
- Talous-, hallinto-, viestintä- ja kiinteistöasioiden edelleen kehittäminen
paranee
- Viestintä: yhdet verkkosivut (ennen 7) - yksi ulkoinen ja yksi sisäinen/Intra => tulisi aikaa tapahtumaviestintään, vapautuisi voimavaroja
muualle.
5 YHTEINEN TOIMINNAN SUUNNITTELU, PAIKALLINEN TOIMINNAN
SUUNNITTELU JA YHTEISTYÖ
- Keskitytään perustehtävään ja johtaminen, suunnittelu ja seuranta saadaan paranemaan (turhaa jää pois).
- Vain yksi/yhteinen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) ja paikallisen
toiminnan suunnittelua.
- Yhteistyö paranee - ollaan samassa veneessä => hyvien käytäntöjen jakaminen mahdollistuu paremmin
6 JOHTAMINEN JA SISÄINEN ORGANISOITUMINEN
- Yksi kirkkoherra, esimiesroolit selkeytyvät.
- Perustehtävään enemmän aikaa, kun papistolta poistuu hallintotöitä,
enemmän aikaa ihmisille, papin työ paikkakunnalla vahvistuu  voi tehdä
paremmin papin töitä.
- Työalojen yhteensovittaminen iso mahdollisuus.
./..
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7 HENKILÖSTÖ: kohdentaminen, liikkuvuus, työaika, työn kuormitus ja työhyvinvointi
- Henkilöstön sijoittaminen, töiden parempi kohdentaminen mahdollistuu –
tuuraukset ja sijaiset jne.
- Liikkuvuus paranee, jo nyt valmiutta liikkua eri paikkakunnille, helpointa
järjestää.
- Työajattomien työaikaan siirtyminen (= työsuojelullinen toimenpide, työaikalain muutokset) - edellytys työmäärän tasaiselle jakautumiselle työntekijöiden kesken. Henkilöstön työkuormitusta voidaan tasata, palvelutoimiston työkuorma tasoittuu.
Veto 3 -hankkeen laajennettu ohjausryhmä esittää, että yhden seurakunnan
mallista päätetään selvityksessä esitellyssä järjestyksessä ja aikataulussa. Esityksen mukaan jokainen nykyisistä seurakunnista säilyttää nimensä alue- tai
kappeliseurakuntana. Lisäksi jokainen seurakunta toimii toisen seurakunnan
kanssa (seurakuntaparit), jonka kanssa toimitaan ja palveluja tuotetaan yhteistyössä ja nykyistä tiiviimmin. Se mahdollistaa myös sijaistamiset.
Esitettyyn käsittelyjärjestykseen sisältyy mm. henkilökunnan ja seurakuntalaisten kuuleminen, yhteistyötoimikunnan lausunnon saaminen (tutamenettely, joka on ns. yt-menettelyyn liittyvä virallinen lausunto), seurakuntaneuvostojen informoiminen asiasta ja yhteisen luottamushenkilötilaisuuden
järjestäminen tammikuussa 2020. Lopullisen kannanoton seurakuntaneuvostot ja Keiteleen kirkkovaltuusto ottavat asiaan maaliskuussa 2020. Selvityksessä esitetään, että yhden seurakunnan malliin siirrytään vuoden 2022 alusta
lukien.
Lisätietona jaetaan selvitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja
yhden seurakunnan perustamisessa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää Veto 3 –hankkeeseen liittyvän selvityksen
Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta seurakuntaneuvostoille ja Keiteleen kirkkovaltuustolle tiedoksi ja
myöhempiä toimenpiteitä varten.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Osmo Turkki jätti eriävän mielipiteensä liitettäväksi pöytäkirjaan, liite 1.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Haudan peittäminen
Ykn § 149

Kokouspäivämäärä

sivu 162

19.11.2019

Asian valmistelija: seurakuntapuutarhuri Hannu Huttunen
Arkkuhaudan peittämisen suorittaa Iisalmen hautausmailla hautausmaan
omat työntekijät, muilla yhtymän hautausmailla haudankaivu-urakoitsijat.
Omaisilla ja saattoväellä on mahdollisuus hautaan laskun jälkeen heittää hautaan käsin jäähyväismultaa ja -kukkia.
Työturvallisuus- ja siunausten aikataulutuksesta johtuvista syistä haudan peittäminen muutoin suoritetaan edellä kuvatulla tavalla. Erityistapauksissa luvan
poikkeavaan käytäntöön myöntää yhtymän seurakuntapuutarhuri.

Hallintojohtajan ehdotus:
Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää haudan peittämisen edellä mainitulla tavalla.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote palvelutoimisto/hautatoimisto
- seurakuntamestarit/suntiot
- kirkkoherrat
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti talvella 2019–2020
Ykn § 150
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta
pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä talvella 2019–2020. Hakattavat leimikot
sijaitsevat Vieremällä tilalla Pappilansalo Rno 18:91 ja Lapinlahdella tilalla Pasala Rno 29:35.
Lapinlahden leimikosta saatiin vain yksi tarjous ja Vieremän leimikosta viisi
tarjousta.
Määräaikaan mennessä saatiin ostotarjoukset Vieremän leimikosta Keitele Forest Oy:ltä, Pölkky Oy:ltä, UPM-Kymmene Oyj:ltä, Metsäliitto Osuuskunnalta
ja Iisalmen Sahat Oy:ltä. Lapinlahden leimikosta saatiin tarjous vain Keitele
Forest Oy:ltä.
Lapinlahden leimikko koostuu ensiharvennuksesta, harvennuksesta ja avohakkuusta. Vieremän hakkuu on uudistushakkuuta.
Kiinteistöpäällikkö voi viranhaltijapäätöksellä tehdä yksittäisen metsänhakkuusopimuksen 30.000 euroon saakka. Tämän ylittävistä metsänhakkuusopimuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto.
Lisätietona jaetaan tarjoustenavauspöytäkirja.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat:
1) Lapinlahden leimikko: Keitele Forest Oy:lle yhteishintaan 10.477 euroa ja
2) Vieremän leimikko: Keitele Forest Oy:lle yhteishintaan 87.702 euroa.
Puukauppojen kokonaishinta on yhteensä 98.179 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Viran täyttöluvan myöntäminen Lapinlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan viralle
Ykn § 151
Lapinlahden seurakunta hakee täyttölupaa nuorisotyönohjaajan viralle. Seurakunnassa on yksi kokoaikainen nuorisotyönohjaajan virka, jonka haltija
Hanna Leppänen on irtisanoutunut niin, että työsuhde päättyy 31.12.2019.
Hän on ollut toukokuusta asti virkavapaalla toisen tehtävän hoitamista varten.
Sijaisena on ollut Anni Rissanen, joka ei ole käytettävissä enää ensi vuonna.
Seurakunnan toinen nuorisotyönohjaajan virka on ollut yhteinen Varpaisjärven seurakunnan kanssa vuoden 2018 alusta lukien. Henkilöstösuunnitelman
mukaan nuorisotyön resursseista ei ole tarkoitus leikata enempää lähivuosina,
joten viran täyttämättä jättämiselle tai määräaikaisesti täyttämiselle ei ole perusteita.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää viran täyttöluvan Lapinlahden seurakunnan
nuorisotyönohjaajan viralle esitetyillä perusteilla.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 5.10.–7.11.2019, pykälät 66–72, 195–
209.
Kiinteistöpäällikön puolesta tehdyt henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset
pykälät 106–111.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 3.10.–8.11.2019, pykälät 169–171.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 12.10.–8.11.2019, pykälät 41–44, 295–
311.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 11.10.–8.11.2019, pykälät 247–
258.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 17 / 22.10.2019: Kirkkohallituksen päätös 15.10.2019 nk. hiilineutraalisuusavustus.
- 16 / 21.10.2019: Lisäys vuoden 2020 kirkkokolehteihin.
- 15 / 15.10.2019: Vuoden 2020 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle.

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 153
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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