Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Esityslista/pöytäkirja 2/2019

- seurakuntamme palvelija
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous
Aika:
tiistai 19.2.2019 klo 17.00–17.50
Paikka:
Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 Iisalmi
Osallistujat:
Jäsenet:
Penttinen Arto, puheenjohtaja
Juutinen Tiina, varapuheenjohtaja
Haverinen Raimo
Jääskeläinen Jaakko
Kursukangas Kaarina
Lahtinen Tuomo
Muilu Sirkku
Siilin-Huttunen Aila
Turkki Osmo
Varajäsenet:

Leppänen Paavo
Notko Matti
11/11

Poissa:

Sallinen Martti
Yrjänä Sakari

Muut osanottajat:

Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Laajalahti Pertti, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Sallinen Martti, vt. Iisalmen kirkkoherra
Nykänen Helena, Sonkajärven kirkkoherra
Ropponen Marko, talouspäällikkö
Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri

Asiat:

pykälät 20–28

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Arto Penttinen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus
Allekirjoitukset

Katariina Bergbacka
sihteeri

tarkastusaika tiistaina 19.2.2019.
Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme

Jaakko Jääskeläinen

Kaarina Kursukangas

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä:
paikka ja ajankohta
Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b,
25.2.–27.3.2019.
allekirjoitus ja pvm
Iisalmi
Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja
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Kokouksen avaaminen
Ykn § 20

Kokouspäivämäärä

sivu 25
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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 21
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 12.2.2019. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 22
Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaakko Jääskeläinen ja
Kaarina Kursukangas.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouksen työjärjestys
Ykn § 23
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lausunnon antaminen Osmo Turkin valitukseen
Ykn § 24
Asian valmistelu: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Osmo Turkki on 11.1.2019 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen saapuneella
valituksellaan vaatinut Iisalmen seurakunnan talousarvioon lisätyn ESRrahoitusta koskevan 22.000,00 euron suuruisen määrärahan poistamista YläSavon seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelta 2019 ja siitä eteenpäin.
Valitus koskee Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
päätöstä 12.12.2019 § 42 (toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–
2021).
Itä-Suomen hallinto-oikeus on lähetteellään 14.1.2019 kehottanut Ylä-Savon
seurakuntayhtymän yhteistä kirkkoneuvostoa antamaan lausuntonsa asiasta
sekä liittämään asiakirjoihin ainakin seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle
2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. Lausuntoon
pyydetään myös laatimaan luettelo sen liitteenä olevista asiakirjoista, jotta
asianosainen saa myöhemmän vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallintooikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.
Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava
viimeistään 13.2.2019. Hallintojohtaja on pyytänyt lisäaikaa lausunnolle
25.2.2019 asti ja tuo anottu lisäaika on myönnetty Itä-Suomen hallintooikeuden vastauksella 30.1.2019.
Lisätietona jaetaan Osmo Turkin valitus ja ehdotus siihen annettavaksi
lausunnoksi.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää antaa ehdotetun lausunnon Osmo Turkin valitukseen koskien
22.000 euron suuruisen omarahoitusosuuden poistamista ESR-rahoituksen
talousarviosta vuodelta 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelta
2019–2021 ja
2) toteaa, että Osmo Turkin valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita,

Päätös:

että Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2019 talousarviota ja toimintaja taloussuunnitelmaa vuosille 2019–2021 tulisi muuttaa. Turkin valitus tulisi hylätä perusteettomana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Osmo Turkki poistui esteellisenä kokouksesta tämän §:n käsittelyn ajaksi, eikä
hän osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon.
Toimenpiteet:

- ote ja lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
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Kallioalueen vuokraaminen
Ykn § 25
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä omistaa Iisalmessa tilan Pappila 18:285, jonka
kiinteistötunnus on 140-407-18-285.
Tilalla on huomattava kallioesiintymä, josta soratoimittajat ovat kiinnostuneet
vuokraamaan louhintaoikeuden. Vuokra maksetaan louhitun määrän mukaisesti € /tn. Vuokrausilmoitus julkaistaan Iisalmen Sanomissa ja tieto asiasta
viedään myös seurakuntayhtymän kotisivuille.
Lisätietona jaetaan kartta vuokrattavasta louhinta-alueesta.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää asettaa vuokrattavaksi n. 3 ha:n suuruisen alueen kallion louhintaa varten 5-10 vuodeksi Pappilan tilalta R:no 140-407-18-285 karttaliitteestä ilmenevällä alueella,
2) laadittavassa tarjouspyynnössä mainitaan vuokrauksen tarkemmat ehdot
ja
3) vuokrausilmoitus julkaistaan Iisalmen Sanomissa 5.5.2019 niin, että vuokraustarjousten jättöaika päättyy perjantaina 24.5.2019 klo 15 (käsittely on
yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 11.6.2019).
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 26
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 18.1.–11.2.2019, pykälät 3–5, 25–39.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 18.1.–8.2.2019, pykälät 13–16, 9–15.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 22.1.–8.2.2019, pykälät 11–18.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 22.1.–8.2.2019, pykälät 2–5, 20–32.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 2 / 31.1.2019: Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty.
- 1 /29.1.2019: Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna
2019.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 27
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.
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