Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Esityslista/pöytäkirja 8/2019

- seurakuntamme palvelija

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous
Aika:
tiistai 10.9.2019 klo 16.30–17.20
Paikka:
Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 Iisalmi
Osallistujat:
Jäsenet:
Penttinen Arto, puheenjohtaja
Juutinen Tiina, varapuheenjohtaja
Jääskeläinen Jaakko
Lahtinen Tuomo
Muilu Sirkku
Siilin-Huttunen Aila
Varajäsenet:
Poissa:

Muut osanottajat:

Asiat:

6/11
Haverinen Raimo
Kursukangas Kaarina
Notko Matti
Turkki Osmo
Yrjänä Sakari

Sallinen Martti, vt. Iisalmen kirkkoherra
Ropponen Marko, talouspäällikkö
Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri
pykälät 107–117

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Arto Penttinen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus
Allekirjoitukset

Katariina Bergbacka
sihteeri

tarkastusaika tiistaina 10.9.2019.
Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme

Jaakko Jääskeläinen
Tiina Juutinen
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä:
paikka ja ajankohta
Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b,
16.9.–16.10.2019.
allekirjoitus ja pvm

Iisalmi
Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouksen avaaminen
Ykn § 107

Kokouspäivämäärä

sivu 115
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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 108
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 3.9.2019. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolooikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 109
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaakko Jääskeläinen ja
Tiina Juutinen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 110
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että §:ksi 112 lisättiin asia Pähee –
hankkeen projektipäällikön/hanketyöntekijän valinnasta.
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Pähee –hankkeen ohjausryhmän nimeäminen
Ykn § 111
Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 22.000 euron suuruinen määräraha EUrahoitteisen Pähee –hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Yhteinen
kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.11.2018 § 134 päättänyt hakea rahoitusta Pähee –hankkeeseen Etelä-Savon ELY-keskuksesta vuosille 2019–2020 niin,
että hankkeen omarahoitusosuus vuodelle 2019 on 22.000 euroa ja vuodelle
2020 22.000 euroa.
ELY-keskus on kokouksessaan 28.8.2019 myöntänyt hankkeeseen rahoituksen
ja hanke toteutetaan 1.10.2019–31.8.2021 välisenä aikana. Iisalmen seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 12.8.2019 § 98 päättänyt myöntää nuorisotyönohjaaja Kari Surma-aholle virkavapautta omasta tehtävästään ajalle
1.10.2019–31.8.2021, mikäli hankerahoitus myönnetään.
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on nimetä ohjausryhmä Pähee –
hankkeeseen. Tuensaajan on asetettava hankkeen ohjausta ja seurantaa varten ohjausryhmä, jonka rahoittava viranomainen hyväksyy. Ohjausryhmässä
on oltava riittävä määrä asiantuntijoita.
Hankehakemuksen mukaan Pähee –hankkeesta lyhyesti:
Nykyaikaiset päihde- ja asennekasvatusmenetelmät perustuvat yhä vähemmän uhkakuviin ja pelotteluun, pikemminkin oivaltavan informaation käsittelyyn sekä nuoren päätöksentekokyvyn vahvistamiseen. Käytössä olevat menetelmät ovat Suomessa sangen perinteisiä ja samalla nuorisokulttuurin huomiotaloudessa nämä uhkaavat jäädä marginaaliin trendikkäämpien päihdemyönteisten nuorisovirtausten rantauduttua Suomeen.
Hankkeen päätavoitteena on kehittää uuden sukupolven osallistava päihde- ja
asennekasvatusväline, ”PÄHEE”, 15-19-vuotiaille nuorille. Väline hyödyntää
pelillisyyttä, virtuaalitekniikkaa sekä perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Mallin
avulla edistetään ja vahvistetaan nuoren omaa päätöksentekokykyä sekä kokemusta omasta mielekkäästä osallisuudesta. Työkalu on kokonaan uudenlainen tapa hyödyntää teknologian, fyysisen kohtaamisen sekä osallisuuden keinoja ja menetelmiä.
Pähee-välineen suorana vaikutuksena alueella käynnistyy uuden sukupolven
päihde- ja asennekasvatusmenetelmä päähakijan tuottamana. Lisäksi menetelmää on levitetty ja käyttöönottoon kannustettu nuorisotyön verkoston piirissä. PÄHEE on saanut pakohuonepelinä hyväksynnän asenne- ja päihdekasvatusvälineenä kasvattajien keskuudessa. Nuoret kokevat pelin mielekkäänä
sekä vahvistavan omaan päätöksentekokykyä. Päihteiden käyttö nuorten keskuudessa on vähentynyt.
Keskipitkällä aikavälillä Pähee -päihde- ja asennekasvatusmenetelmänä toimii
eri puolella Itä-Suomea, mahdollisesti valtakunnallisesti. Syrjäytyminen on
vähentynyt. Päihteiden käyttö on vähentynyt. Sosiaalinen vahvistuminen etenee.
./..
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./.. ykn § 111
”Pähee”-väline tuotetaan neljässä vaiheessa. Ensin (1) tunnistetaan ja määritellään teemakokonaisuus ja luodaan käsikirjoituksen viitekehys yhdessä kohderyhmän nuorista koostuvan pilottijoukon (N=30) kanssa.
Samalla selvitetään ja tekniset puitteet ja mahdollisuudet. Seuraavassa vaiheessa (2) karsitaan ja yhdistellään ideat ja luodaan käsikirjoitus yhdessä
nuorten kanssa palveluntuottajan tuella. Samalla kilpailutetaan ohjelmointityö
ja tekniset ratkaisut. Tehdään pilottivaiheen toteutussuunnitelma. Testausvaiheessa (3) vuokrataan loppuajasta tarvittavat koneet ja vp-lasit. Toteutetaan
kokeilu ”Pähee”-päihde- ja asennekasvatusvälineen prototyypillä. Kerättyjen
käyttäjäkokemusten ja kriittisen arvion pohjalta ohjelmistoa, dramaturgiaa ja
fyysistä toteutusympäristöä muokataan. Viimeisessä vaiheessa (4) lisätään
tiedonlevittämisen ja kumppanuuksien rakentamisen intensiteettiä nuorisotyön verkostoissa. Viimeisen vaiheen jälkeen PÄHEE on valmiina laajaan käyttöönottoon alueellisesti sekä monistamiseen eri seutukuntien käyttöön valmiine kumppanuuksineen.
”Pähee”-hankkeen toteuttaa Ylä-Savon ev.lut seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä on vahva nuorisotyön toimija, joka tekee määrällisesti ja laadullisesti
merkittävää nuorisotyötä kohderyhmän, 15-19-vuotiaat nuoret, parissa. Toteuttaja hyödyntää Pähee-välineen levitystyössä omia laajoja nuorisotyön
verkostoja sekä seurakuntien nuorisotyön verkostoa, joka kattaa koko Suomen.

./..
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./.. ykn § 111
Hankkeen ohjausryhmään ovat lupautuneet seuraava henkilöt eri yhteistyötahoista:
-

rahoittajan edustaja

-

Elina Siirola, yhteisen kirkkovaltuuston pj., Ylä-Savon seurakuntayhtymä

-

Veera Tiainen, opiskelija, AMK Savonia

-

Pekka Partanen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Iisalmen kaupunki

-

Airi Räsänen, opiskelijahuollon ohjaaja, Ylä-Savon ammattiopisto

-

Elisa Repo, kuraattori, sosiaalityö

-

Katariina Bergbacka, hallintojohtaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä

-

Jouni Vuorijärvi, johtava nuorisotyönohjaaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hankkeen vastuuhenkilö

Hakija nimeää ohjausryhmän, lukuun ottamatta rahoittajan edustajaa.
Puheenjohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Pähee –hankkeen ohjausryhmään seuraavat
henkilöt:
-

Elina Siirola, yhteisen kirkkovaltuuston pj., Ylä-Savon seurakuntayhtymä

-

Aila Siilin-Huttunen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, Ylä-Savon seurakuntayhtymä

-

Veera Tiainen, opiskelija, AMK Savonia

-

Pekka Partanen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Iisalmen kaupunki

-

Airi Räsänen, opiskelijahuollon ohjaaja, Ylä-Savon ammattiopisto

-

Elisa Repo, kuraattori, sosiaalityö

-

Katariina Bergbacka, hallintojohtaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä

-

Jouni Vuorijärvi, johtava nuorisotyönohjaaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hankkeen vastuuhenkilö

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Pähee –hankkeen projektipäällikön/hanketyöntekijän valitseminen
Ykn § 112

Pähee –hankkeen projektipäällikkö/hanketyöntekijä vastaa siitä, että suunnitellut toiminnot toteutuvat ja työnjako ja muu organisointi tapahtuu tarkoituksenmukaisella tavalla yhteistyössä hankeen vastuuhenkilön (Jouni Vuorijärvi)
kanssa. Hän perehtyy tarkasti hyväksyttyyn projektisuunnitelmaan sekä rahoituksen ehtoihin. Lisäksi tehtävät ovat seuraavat:
-vastaa projektin käytännön toteutuksesta
-johtaa toimeenpanoa ja tehtävien antoa
-tiedottaa
-varmistaa yhteistyö edellytysten kuten tarvittavien sopimusten valmistelusta
-informoi hallinnoijaa ja ohjausryhmää projektin etenemisestä
-huolehtii tiedonkeruusta, dokumentoinnista ja arkistoinnista
-valmistelee ohjausryhmän kokoukset
-laatii raportit
-vastaa talouden seurannasta ja maksatushakemusten valmistelusta yhteistyössä taloushallinnon ja hankkeen vastuuhenkilön kanssa.
Projektipäällikön/hanketyöntekijän tehtävä on tässä Pähee –hankkeessa vaativaa asiantuntijatyötä sekä käytännön työtä, jossa tarvitaan monenlaista
osaamista, tietoa sekä taitoa. Tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että
hanke saavuttaa sen toteutukselle asetetut tavoitteet.
Pähee –hankeen tukikelpoinen palkka on tässä tehtävässä 4000 e/kk.
Keskimääräinen palkka kuntasektorilla tehtävänimikkeellä hanketyöntekijä on
2.989 euroa/kk. Tämä perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2018.
Tämä tehtävä on selkeästi vaativampi tehtävänkuvauksien perusteella kuin
em. hanketyöntekijän.
Iisalmen seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 12.8.2019 § 98 myöntänyt
nuorisotyönohjaaja Kari Surma-aholle ehdollista virkavapautta nuorisotyönohjaajan virasta toimiakseen projektipäällikkönä/hanketyöntekijänä. Lopullinen
rahoituspäätös on saatu Etelä-Savon ELY-keskukselta 28.8.2019.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) valitsee Kari Surma-ahon työsopimussuhteiseksi Pähee –hankkeen projektipäälliköksi/hanketyöntekijäksi ajalle 1.10.2019–31.8.2021 ja
2) päättää, että Kari Surma-ahon palkka määräytyy vaativuusryhmän 601
mukaisesti ja peruspalkka on 2.780 euroa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Iisaaren leirikeskuksen korjaustöiden kustannusselvitys
Ykn § 113
Iisaaren leirikeskukseen on vuosien 2018 – 2019 aikana rakennettu suunnitelman mukaisesti uusia majoitustiloja ja tehty saaren ekologisuutta parantavia toimenpiteitä. Hankkeeseen haettiin ja saatiin avustusta Ylä-Savon Veturi
ry:ltä ja Olvi-säätiöltä.
Investointiosan bruttokustannukset ovat koko hankkeen aikana olleet yhteensä 636.770 euroa. Olvi-säätiön jo tilitetyn avustuksen 120.000 euroa sekä YläSavon Veturi ry:n tilitettävän avustuksen 39.244 euroa jälkeen investointiosan
nettokustannukseksi jää 477.526 euroa.
Iisaaressa on lisäksi tehty vuonna 2019 investointien ulkopuolisia korjaustöitä,
kuten sakraalitilan muutostöitä ja vanhojen mökkien korjauksia, joiden nettokustannus on ollut yhteensä 25.497 euroa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Iisaaren leirikeskuksen
korjaustöiden kustannusselvityksen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Fennia Varainhoidon sijoitustarjoukset
Ykn § 114
Fennia Varainhoidon asiantuntija on esitellyt hallintojohtajalle ja talouspäällikölle 21.8.2019 Fennian erikoissijoitusrahastoja Fennica Toimitilat I ja Fennica
Tontit.
Fennica Toimitilat I -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa Suomen kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin, joita ovat pääsääntöisesti toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöt. Kiinteistöjen valinnassa painotetaan sijaintia, kiinteistöjen
laatua, vuokralaisanalyysejä, likviditeettiä mahdollisessa myyntitilanteessa,
kohteiden kehitys- ja arvonnousupotentiaalia.
Fennica Tontit- erikoissijoitusrahasto on toimitilatontteihin keskittyvä erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa strategiansa mukaisesti varojaan toimitilatontteihin ja toissijaisesti asuntotontteihin ja -huoneistoihin. Tonttisijoitukset
tarjoavat pitkäaikaista, ennakoitavaa ja vakaata vuokratuottoa.
Talouspäälliköllä on oikeus sijoittaa kassavaroja maksimissaan yhdeksi vuodeksi mutta koska tarjottujen rahastojen suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5
vuotta, päättää yhteinen kirkkoneuvosto asiasta.
Lisätietona jaetaan sijoitustarjoukset, 6 sivua.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Fennia Varainhoidon sijoitustarjoukset ja
merkitsee
1) Fennica Toimitilat I -erikoissijoitusrahastoa 250.000 eurolla ja
2) Fennica Tontit- erikoissijoitusrahastoa 150.000 eurolla.
Talouspäällikkö valtuutetaan tarvittaessa tekemään sijoituksiin lisämerkintöjä
tai lunastamaan sijoitus joko osittain tai kokonaan, mikäli se on perusteltua sijoituksen arvonkehityksen kannalta tai seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne sitä edellyttää.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 115
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 1.6.–26.8.2019, pykälät 23–52, 90–157.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 11.5.–27.5.2019, pykälät 44–47, 56–
79.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 16.5.–26.8.2019, pykälät 14–16, 99–
108.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 5.6.–30.8.2019, pykälät 19–31, 157–
252.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 4.6.–30.8.2019, pykälät 3–100.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 123

10.9.2019

Kokouksen päättäminen
Ykn § 116
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

