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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 47
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 21.4.2020. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 48
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Martti Sallinen ja Aila Siilin-Huttunen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 49
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 50
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 21.4.2020 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön.
21.4.2020 päätettiin seuraavista asioista:
§
§
§
§
§

10
11
12
13
14

§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Määräalojen myyminen Iisalmen kaupungille koulun tonttia ja
tarpeita varten
Kiinteistötoimen määrärahaylitykset vuoden 2019 tilinpäätöksessä
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Puheenjohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
21.4.2020 tekemät päätökset.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että § 14, määräalojen myyminen Iisalmen
kaupungille koulun tonttia ja tarpeita varten, päätettiin alistaa Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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Varpaisjärven seurakuntamestarin valitseminen
Ykn § 51
Ylä-Savon seurakuntamestarin työsuhde on ollut haettavana viimeistään perjantaina 13.3.2020. Tehtävän virkapaikka on Varpaisjärvi. Hakuilmoituksessa
kerrotaan, että seurakuntamestarille kuuluvat jumalanpalvelusten, kirkollisten
toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien käytännön järjestelyjen hoitaminen sekä kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueiden siisteydestä ja kunnossapidosta huolehtiminen. Lisäksi hautausmaan tehtävät ja tilaisuuksien tarjoilujen
hoitaminen. Hakuilmoituksen mukaan pääasiallinen työpaikka on Varpaisjärven seurakunta, mutta tehtäviä tulee hoidettavaksi myös Lapinlahden seurakunnassa ja tarvittaessa muuallakin Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella.
Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän pätevyysvaatimuksen mukaan seurakuntamestarin kelpoisuusehto on vähintään ammatillisessa koulussa suoritettu soveltuva ammatillinen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto
tai oppisopimuskoulutus ja alan tuntemus. Valittavan viranhaltijan tulee olla
konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 18.2.2020 § 21 haastattelutyöryhmään hallintojohtaja Katariina Bergbackan, kirkkoherra Timo Vainikaisen, kirkkoherra Lauri Jäntin, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Tiina Juutisen ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Raimo Haverisen. Virkaa haki seitsemän henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin Saija Keränen, Marko Oikarinen, Jarkko Stedt ja Virpi Voutilainen.
Haastattelut järjestettiin 31.3.2020. Haastattelutyöryhmä esittää, että työsuhteeseen valitaan Virpi Voutilainen ja varalle Saija Keränen. Tehdyn ansiovertailun ja kokonaisarvioinnin perusteella haastattelutyöryhmä esittää Virpi Voutilaisen valintaa seurakuntamestarin työsuhteeseen.
Lisätietona jaetaan:
- Ansiovertailu kaikista hakijoista (Sisältää osittain salassa pidettävää tietoa:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Haastattelumuistio, (Salassa pidettävä: JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Ansiovertailu haastatteluun osallistuneista hakijoista (Salassa pidettävä:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) valita vakinaiseen seurakuntamestarin työsuhteeseen Virpi Voutilainen
1.6.2020 lukien. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen,
haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin perustuva myönteinen kokonaisvaikutelma,
2) seurakuntamestari palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 402:n mukaan ja
peruspalkaksi määritellään 2.008,78 euroa,
3) Virpi Voutilaisen kieltäytymisen varalle valitaan Saija Keränen,
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 59

28.4.2020

./.. ykn § 51
4) seurakuntamestarin työsuhteen täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa ja virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan,
kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja
5) seurakuntamestarin pääasiallinen työpaikka on Varpaisjärvi, mutta tehtäviä tulee hoidettavaksi myös Lapinlahden seurakunnassa ja tarvittaessa
muuallakin Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella.
Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote hakijat
- ote palkkalaskenta
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Koronaepidemian vaikutus seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaan
Ykn § 52
Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen
hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata
väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat
voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi
poikkeusolot.
Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti.
Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.
Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17.
maaliskuuta 2020.
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta
kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja
huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät
niin.
Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä
keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä
esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien
lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.
Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.
Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla,
muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.
Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot,
kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta
ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.
./..
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Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä
ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja
lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai
tukihenkilö synnytysosastolla.
Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista
muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat
olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
Piispat ovat oheistaneet seurakuntia kirjeellään 17.3.2020 seuraavasti:

”Piispat ovat yhdessä päättäneet, että jumalanpalvelukset julkisina tilaisuuksina keskeytetään toistaiseksi. Jumalanpalvelukset kuitenkin pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään
internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin niihin osallistuvista.
Jokaisen seurakunnan pääkirkko on auki edellä mainitun jumalanpalveluksen
jälkeen vähintään kaksi tuntia hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa
varten. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, mutta kirkko on auki. Hiljentymisen ja
rukouksen mahdollistaminen kirkkotilassa on piispojen mukaan kansakunnan
kriisinkestävyyden kannalta tärkeä asia.
Seurakuntalaisille informoidaan yksityisen ehtoollisen ja sielunhoidon mahdollisuudesta. Näitä toteutettaessa noudatetaan hyvää hygieniaa aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä perheiden ja
omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään
noin 10 ihmistä. Haudalla tapahtuvaa siunaamista myös suositaan.
Muu seurakuntien normaali viikkotoiminta keskeytetään toistaiseksi, mutta
siirretään verkossa tapahtuvaksi aina kuin se on mahdollista.
Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on tärkeää, että seurakunnat välittävät
toivon ja luottamuksen sanomaa. Monet ovat huolissaan ja kaipaavat sielunhoitoa, kuunteluapua ja lohtua. Piispat rohkaisevat seurakuntien työntekijöitä
käyttämään kaikki käytettävissä olevat tekniset välineet tässä työssä.
Piispat kehottavat nyt seurakuntia ja kristittyjä rukoilemaan erityisesti sairaiden ja sairastumista pelkäävien puolesta. Kirkossa muistetaan esirukouksessa
erityisesti terveydenhoitohenkilökuntaa ja muita kriisin keskellä vastuuta kantavia.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto
./.. ykn § 52

Kokouspäivämäärä

sivu 62

28.4.2020

Kirkon pysyvänä rukousaiheena on myös tasavallan presidentti, eduskunta ja
maan hallitus sekä muut päättäjät. Kirkon esirukous ei kuitenkaan
tunnusta rajoja, vaan sulkee sisäänsä kaikki maat ja kansat tämän ajankohtaisen globaalin koronatilanteen keskellä.”
Kirkkohallituksen täysistunto on pidetty 24.3.2020 ja päättänyt erityisjärjestelyistä poikkeusoloihin liittyen, mm. sähköinen kokoustaminen on tullut nyt
mahdolliseksi. Ja päätösvaltaa on mahdollista siirtää valtuustolta neuvostolle
kiireellisissä tapauksissa.
Tilanne 17.4.2020: Suuri osa suosituksista ja rajoituksista on voimassa 13.5.
saakka, kuten esimerkiksi yli 10 henkilön kokoontumiskielto. Myös koulut on
suljettu tämänhetkisen tiedon mukaan 13.5. saakka. Ravintolat ja kahvilat on
suljettu toukokuun loppuun asti.
Seurakuntien kuten muidenkin julkisyhteisöjen ja yritysten taloudellinen tilanne on epidemian ja toimintojen sulkemisen vuoksi poikkeuksellisen huono.
Seurakuntien osalta lähtökohta jo ennen epidemiaa oli vaikea, kun kirkollisveron jako-osuus pieneni helmikuun 2020 alussa 4,2 %. Työllisyystilanteen heikentyessä kirkollisverotilitykset tulevat vähenemään enemmän mutta tässä
vaiheessa on mahdotonta arvioida tarkemmin, kuinka paljon.
Vähentymiseen vaikuttaa, kuinka pitkään työllisyyteen vaikuttavat rajoitukset
ovat voimassa. Jos rajoituksia päästään purkamaan nopealla aikataululla, voisi
vähentyminen olla parhaassa tapauksessa luokkaa 5 prosenttia. Jos epidemia
ja rajoitukset jatkuvat pidempään, voi se pian olla jopa 10 prosenttia tai ylikin. Jotkut seurakuntataloudet ovat jo päättäneet käynnistää yt-neuvottelut
tilanteen johdosta ja meilläkin se on todennäköisesti edessä poikkeusolojen
jatkuessa pidempään.
Seurakuntayhtymän johtoryhmä on linjannut, että henkilökunnalle etsitään
uusia tehtäviä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja lomautussuunnitelmia ei
vielä ryhdytä tekemään. On mahdollista pitää vuosilomia, säästövapaita tai
lomarahavapaita jo etukäteen.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee koronaepidemian aiheuttamista vaikutuksista seurakuntien toimintaan ja henkilökunnan asemaan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Keskusteluissa painotettiin vuosilomien, säästövapaiden tai lomarahavapaiden
pitämistä jo toukokuusta lähtien. Lisäksi selvitetään muita toimenpiteitä kriisin
jatkuessa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 53
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 20.3.–17.4.2020, pykälät 20–32, 27–66.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätös 19.3.–3.4.2020: pykälä 6.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 19.3.–14.4.2020: pykälät 7–27.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 19.3.–20.4.2020: pykälät 74–100.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 19.3.–20.4.2020, pykälät 15–27.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 13 / 3.4.2020: Esitykset Pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2020.
- 12 / 24.3.2020: Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja
yleisistä tietoturvamääräyksistä poikkeamisesta poikkeusolojen aikana.
- 11 / 24.3.2020: Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon järjestämisestä.
- 10 / 13.3.2020: Suomi.fi-viestit –palvelun käyttöönotto.

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 64

28.4.2020

Kokouksen päättäminen
Ykn § 54
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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