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Kokouksen avaaminen
Ykn § 16

Kokouspäivämäärä

sivu 23

18.2.2020

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 17
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 10.2.2020. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 18
Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaakko Jääskeläinen ja
Kaarina Kursukangas.

Päätös:
Kokouksen työjärjestys
Ykn § 19
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti talvella 2020
Ykn § 20
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry. on seurakuntayhtymän toimeksiannosta
pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä talvella 2020. Tämä puunmyynti koskee
testamentilla saatua metsäaluetta Sonkajärvellä ja kysymyksessä on Sonkajärven kunnan Sälevän kylässä sijaitseva tila Arola 1 Rno 762-415-8:0026.
Leimausselosteen mukaan suunnitellun puukaupan hakkuukertymä on seuraava: harvennus yhteensä 2,2 ha:n alueella 147 m3 ja avohakkuuta 7,0 ha:n
alueella 1 590 m3.
Tarjouksia saatiin viisi kappaletta, joista yksi tuli myöhässä. Määräaikaan
mennessä saatiin ostotarjoukset Keitele Forest Oy:ltä, Pölkky Oy:ltä, UPMKymmene Oyj:ltä ja MetsäGroupilta (Metsäliitto Osuuskunta). Iisalmen Sahat
Oy:n tarjous saapui myöhässä.
Kiinteistöpäällikkö voi viranhaltijapäätöksellä tehdä yksittäisen metsänhakkuusopimuksen 30 000 euroon saakka. Tämän ylittävistä metsänhakkuusopimuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto.
Lisätietona jaetaan tarjoustenavauspöytäkirja.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää solmia tilan Arola 1 Rno 762-415-8:0026
puukaupan edullisimman tarjouksen tehneen Pölkky Oy:n kanssa hintaan
69 627,50 euroa.
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Varpaisjärven seurakuntamestarin työsuhteen julistaminen haettavaksi
Ykn § 21
Varpaisjärven seurakunnan suntion työsuhde on viime vuosina ollut täytettynä
aina lyhyeksi määräajaksi kerrallaan, eikä sitä ole julistettu haettavaksi. Edellinen tehtävän hoitaja jäi eläkkeelle toukokuussa 2019. Nyt tehtävään on palkattu määräaikainen työntekijä 1.6.2019 alkaen. Työsuhteen työaika on ollut
52 % täydestä työajasta.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että seurakuntamestarin työsuhde julistetaan haettavaksi kokoaikaisena. On suunniteltu, että Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien yhtymätyöntekijöiden virat olisivat jatkossa yhteisiä,
ja työntekijät sijaistavat toisiaan. Näin ollen ulkopuolisia sijaisia ei tarvitse jatkossa juurikaan palkata.
Varpaisjärven seurakuntamestarille kuuluisi seuraavat työtehtävät: suntion,
kiinteistöhuollon, hautausmaan tehtävät, siivous ja kahvin keittämiseen liittyvät tehtävät.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että haastattelutyöryhmään valitaan
Lauri Jäntti, Timo Vainikainen, Katariina Bergbacka ja 1-2 yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää myöntää täyttöluvan Varpaisjärven seurakuntamestarin kokoaikaiselle työsuhteelle,
2) julistaa työsuhteen haettavaksi ajalla 23.2.–13.3.2020 ja julkaisee työpaikan haettavaksi KirkkoHR:ssä, te-toimiston sivuilla ja kirkon työpaikkatorilla
sekä Iisalmen Sanomissa lyhennettynä ja
3) valitsee työsuhteen haastattelutyöryhmään Timo Vainikaisen, Lauri Jäntin,
Katariina Bergbackan ja 1-2 yhteisen kirkkoneuvoston edustajaa.

Päätös:
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Alustavaa keskustelua tilakysymyksistä
Ykn § 22
Keskustellaan alustavasti tulevista edelleen valmisteltavista kiinteistöjä koskevista asioista. Hallintojohtaja esittää asiat kokouksessa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelua edelleen valmisteltavista kiinteistöjä
koskevista asioista.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 23
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 18.1.–5.2.2020, pykälät 5–9, 11–17.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 17.1.–5.2.2020: pykälä 4.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 17.1.–5.2.2020, pykälät 14–29.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 17.1.–5.2.2020, pykälät 3–6.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 24
Puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen loppuhartauteen.

