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Kokouksen avaaminen
Ykn § 75
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tiina Juutinen avasi kokouksen
ja kirkkoherra Sanna Komulainen piti alkuhartauden.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 76
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 1.6.2020. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolooikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 77
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sirkku Muilu ja Emmi Hämäläinen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 78
Puheenjohtajan ehdotus:
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että §:ksi 85 lisättiin esityslistalle esitys
kanttorin viran täyttöluvan myöntäminen Sonkajärven seurakunnalle.
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Tilojen vuokraaminen rakennettavalta Mansikkaniemen koululta
Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 32:
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Iisalmen kaupunki on suunnittelemassa Mansikkaniemelle uutta koulua, koulu
tulee sijaitsemaan Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen välittömässä läheisyydessä.
Iisalmen kaupunginvaltuuston 4.12.2018 vahvistetussa ja osittain lainvoimaisessa (kaupunginhallitus määrännyt tulemaan voimaan 15.4.2019 § 86, MRL
201 § perusteella) Mansikkaniemen asemakaavassa Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistama Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tontti on varustettu
merkinnällä P/RM eli se on palvelurakennusten ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Tälle tontille on varattu sijoitettavaksi pysäköinti n. 36
autopaikalle, koska Ylä-Savon seurakuntayhtymä myy ja luovuttaa Iisalmen
kaupungille n. puolet nykyisestä paikoitusalueesta koulun piha-aluetta varten.
Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tontilla sijaitsee myös Metsämökkikerhotalo, jossa pidetään tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kerhoja (päiväkerhoja ja perhekerhoja). Uudet n. 36 autopaikkaa tulevat sijaitsemaan hyvin lähellä Metsämökkiä. Tulevaisuuden visiona on, että jos seurakuntayhtymä jossakin vaiheessa luopuu Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksesta ja sen tontista,
on järkevää, että samalla myydään koko asemakaavan mukainen tontti sisältäen Metsämökki-kerhotalon ja parkkipaikka-alueen.
Tästä syystä esitetään, että Iisalmen seurakunnan tarpeita varten vuokrataan
uudesta nyt suunnitteluun lähtevästä Mansikkaniemen koulusta tilat seurakuntatyön käyttöön. Iisalmen kaupunki on ilmoittanut, että se on mahdollista
ja seurakuntayhtymän edustaja otetaan mukaan koulun suunnitteluryhmään.
Kirkkojärjestyksen 10 luvun §:n 14 mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta, joka koskee mm. asianomaisen seurakunnan toimintaa varten
rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen
muuttamista.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se päättää pyytää Iisalmen seurakuntaneuvostolta lausunnon Metsämökki-kerhotalon käytön lopettamisesta
kerhokäyttöön ja vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Metsämökki olisi käytössä siihen asti, kun koulu valmistuu.
Vahvistettu Mansikkaniemen asemakaava löytyy oheisesta linkistä:
https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=1755622c-65e0-48d0-b449
942813eed326

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 32:
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteiselle kirkkoneuvostolle päättää pyytää Iisalmen seurakuntaneuvostolta
lausunnon Metsämökki-kerhotalon käytön lopettamisesta kerhokäyttöön ja
vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Metsämökki olisi käytössä siihen asti, kun koulu valmistuu. Lausunto
pyydetään 31.5.2020 mennessä.
Päätös:

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

Iisalmen seurakuntaneuvosto 28.4.2020 § 72:
Vs. kirkkoherra ja hallintojohtaja ovat keskustelleet otsikon aiheesta lapsi- ja
nuorisotyön edustajien kanssa hallinnon toimistossa 7.1.2020, käyneet tutustumassa Metsäpirtin ja Metsämökin alueeseen 20.1.2020 sekä tutustuneet
uudenlaista koulurakentamista edustavaan Kauppis-Heikin kouluun 21.1.2020.
Keskustelussa 7.1. oli mukana myös srk-neuvoston varapuheenjohtaja Laajalahti.
Tapaamisissa todettiin, että Metsämökkiä käyttävät tällä hetkellä vain alle
kouluikäisten kerhot/perhekerhot, joita on yhteensä kolme ryhmää, kullakin
käyttöä muutama tunti viikossa. Näiden kokoontumiseen tarvitaan jokin paikka. Mikäli tilat tulisivat kaupungin koulurakennuksesta, tulisi tilan olla vain
seurakunnan käyttöön tarkoitettu, jotta se voidaan kalustaa ja sisustaa seurakunnan tarpeita varten eikä esimerkiksi kristillisiä tunnuksia tarvitse siirtää
pois välillä. Tilan suunnittelussa on huomioitava seurakunnan lapsityön tarpeet mm. kalustuksen suhteen. Tilan rakentaminen koulun yhteyteen antaisi
mahdollisuuden käyttää samoja sosiaalitiloja, piha-alueita ja pysäköintialueita
kuin koulun toiminnassa ja ainakin päivällä samoja ruokailutiloja. Tila voidaan
rakentaa niin, että siinä on oma rauha seurakunnan toiminnalle, mutta tarvittaessa esimerkiksi myöhemmin tila voidaan antaa kaupungin käyttöön.
Keskusteluissa ja vierailuilla todettiin myös, että nuorisotyöllä ei juuri ole käyttöä tiloilla, jotka ovat koulun yhteydessä, sillä nuoret eivät kovin mieluusti tule
vapaa-ajallaan tiloihin, jotka ovat koululla – lukuun ottamatta liikuntatiloja,
kädentaitojen ja kotitalouden tiloja. Toki uudet koulut ovat ilmeeltään ja kutsuvuudeltaan toisenlaisia kuin vanhemmat, suunnittelulla koulun lähestyttävyyttä vapaa-ajalla voi parantaa. Nuorilla on kuitenkin käytettävissään muita
tiloja ja heillä on kohtalaisen hyvät mahdollisuudet hakeutua seurakunnan
toimintaan eri osoitteissa, he eivät ole kovin sidottuja ihan lähialueeseen.
Keskusteluissa ei kuitenkaan muodostunut yhtä selvää kantaa, vaan nimenomaan käytiin keskustelua eri näkökulmista Metsämökin ja uuden koulun
osalta. Vs. kirkkoherra ja hallintojohtaja katsoivat perustelluksi luopua Metsämökin käytöstä, kunhan korvaavat tilat saadaan. Asiasta päätettäessä on tärkeää ottaa huomioon koko Metsäpirtin alueen mahdollinen myynti ja sen taloudelliset vaikutukset vastapainona koululta vuokrattavan tilan kuluille.
./..
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./.. Iisalmen seurakuntaneuvosto 28.4.2020 § 72:
Lisäksi on keskusteltu mahdollisuudesta siirtää Metsämökki muualle seurakuntayhtymän käyttöön, esimerkiksi Väärnin leirikeskukseen. Tämä on kuitenkin
erillisen selvityksen kysymys, joka voidaan tarvittaessa toimittaa myöhemmin.
Vs. kirkkoherra katsoo, että ennen lausunnon antamista on tarpeen tehdä
päätöksen lapsivaikutusten arviointi sekä kuulla seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä sekä näiden kautta lapsia ja nuoria. Tämä on poikkeusoloissakin
mahdollista etäyhteyksin. Lausunnon ehtii tämän jälkeen antamaan seurakuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2020.
Vs. kirkkoherran esitys: Käynnistetään lapsivaikutusten arviointi ja kuullaan
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä sekä lapsia ja nuoria. Annetaan lausunto
yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2020.
Päätös:

Vs. kirkkoherran esitys hyväksyttiin.
--------------

Iisalmen seurakuntaneuvosto 26.5.2020 § 87:
Lapsiasiain vaikutusten arviointi on tehty. Lisäksi on kuultu seurakunnan lapsija nuorisotyötä sekä näiden kautta lapsia ja nuoria. Annetaan puoltava lausunto aloittaa toimet Metsämökki-kerhotalon käytön lopettamisesta kerhokäyttöön ja vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Metsämökki olisi käytössä siihen asti, kun koulu valmistuu. Liite 1.
Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon:
Seurakunta on tehnyt lapsiasianvaikutusten arvioinnin ja se on esitetty kokouksessa liitteenä. Samalla on annettu lapsityön näkemys Metsäpirtin alueen
kerhotiloista selvitykset sekä todeta omana lausuntonaan seuraavaa:
”Metsämökki on jo pitkään ollut lapsityön kerhotilana palvellen Iisalmen pohjoisen alueen lapsiperheitä. Alueella ei ole muita kerhokäyttöön soveltuvia tiloja. Metsämökin tilat ovat olleet jatkuvassa käytössä ympäri vuoden tarjoten
perheille erilaisia kerhoja ja tapahtumia. Kesäaikana tila on ollut lapsityön kesäkerhojen käytössä tarjoten kesätoimintaa alle kouluikäisille ja kouluikäisille
lapsille. Kesäaikana siellä on järjestetty myös erilaisia perhetapahtumia. Sisätiloja on kunnostettu vuosien saatossa ja tilat palvelevat erittäin hyvin lapsia
ja lapsiperheitä. Sisätilojen ilmanlaatu tuntuu myös puhtaalta ja terveeltä. Piha-alueen leikkivälineet uusittiin joitakin vuosia sitten ja ne palvelevat perheitä myös muina kuin kerhoaikoina. Lapsityö on tehnyt tiivistä yhteistyötä Iisalmen kaupungin päivähoidon kanssa. Yhteistyö voi mahdollisesti laajentua
tulevaisuudessa, mikäli uudet tilat suunnitellaan monipuolista käyttöä tukeviksi.
Lapsiasiahenkilöinä tuomme esille oman huomiomme lapsivaikutuksista. Vaikutuksia arvioidessamme totesimme, että Metsämökin toimintojen siirtäminen
alueelle tuleviin koulun tiloihin eivät näyttäisi vaikuttavan lapsien ja lapsiperheiden osallistumishalukkuuteen.”
./..
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./.. Iisalmen seurakuntaneuvosto 26.5.2020 § 87:
Kirkkoherran esitys:

Annetaan puoltava lausunto aloittaa toimet Metsämökki-kerhotalon käytön
lopettamisesta kerhokäyttöön ja vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Tilojen hankkimisessa otetaan huomioon
työalan tarpeet. Kiinteistöpäällikkö on tarvittaessa yhteydessä Hannele Vartiaiseen.

Päätös:

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

Ykn § 79

Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Iisalmen seurakuntaneuvosto on nyt antanut pyydetyn lausunnon seurakunnan tilatarpeesta Mansikkaniemen alueella ja lapsivaikutusten arviointi on
myös suoritettu.
Iisalmen kaupungin kanssa on neuvoteltu Iisalmen seurakunnan käyttöön
vuokrattavien tilojen rakentamisesta uudelta Mansikkaniemen koululta. Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta esittää esisopimuksen laatimista rakennettavista ja myöhemmin Iisalmen kaupungilta vuokrattavista tiloista.
Mansikkaniemen koulun suunnittelu on nyt aloitettu ja seurakuntayhtymän
edustajana suunnittelukokouksiin on osallistunut kiinteistöpäällikkö Jarno
Rönkkö. Kaupungille on toimitettu arvio tilojen käyttäjämääristä ja muista
alustavista tiedoista, jonka mukaan määräytyy myös vuokrattavan tilan pintaala. Luonnos tiloista saadaan myöhemmin.
Lisätietona jaetaan lapsivaikutusten arviointilausunnot ja Iisalmen kaupungin
kanssa solmittava esisopimus uusien tilojen vuokraamisesta rakennettavalta
Mansikkaniemen koululta.

Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää siirtää Mansikkaniemen alueen kerhot uudelle rakennettavalle
Mansikkaniemen koululle sen jälkeen, kun tilat valmistuvat ja
2) hyväksyy Iisalmen kaupungin kanssa solmittavan esisopimuksen lisätietona jaettavan esityksen mukaisesti koulun tilojen vuokraamisesta tulevalta
Mansikkaniemen koululta.

Päätös:

Kohta 1) hyväksyttiin.
Kohta 2) hyväksyttiin siten, että Iisalmen kaupungin tekniselle lautakunnalle
esitetään joitakin tarkennuksia esisopimusluonnokseen. Lisätietona jaetaan
korjattu sopimusluonnosesitys.
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 80
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 3.6.2020 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön.
3.6.2020 päätettiin seuraavista asioista:
§
§
§
§
§

19
20
21
22
23

§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Kiinteistötoimen määrärahaylitykset vuoden 2019 tilinpäätöksessä
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019
Selvitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Puheenjohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
3.6.2020 tekemät päätökset.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Diakonian viranhaltijan täyttöluvan hakeminen
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 14.5.2020 § 27:
Varpaisjärven seurakuntaneuvoston esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle täyttölupaa diakonian viralle. Samalla esitetään, että seurakuntaneuvosto päättää
viran hakuajasta ja valitsee haastattelutyöryhmän haastatteluja varten.
Puheenjohtajan ehdotus:
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto:
1) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntää täyttöluvan Varpaisjärven seurakunnan diakonian viralle 1.1.2021 lukien,
perusteluina täyttöluvalle on se, että koska Varpaisjärven seurakunnassa
on vain yksi diakonin virka, jota ei KJ luvun 1 §:n mukaan voi jättää täyttämättä muutoin kuin määräajaksi tuomiokapitulin suostumuksella. Varpaisjärvellä tarvitaan kokoaikainen diakonin viranhaltija.
2) päättää julistaa täyttöluvan saatuaan Varpaisjärven seurakunnan diakonian viran haettavaksi ajalla 1.9.-30.9.2020 ja
3) valitsee haastattelutyöryhmän diakonian viran haastatteluun.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Koko seurakuntaneuvosto on haastattelutyöryhmässä.
--------------

Ykn § 81
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Varpaisjärven seurakuntaneuvoston esityksen mukaisesti täyttöluvan Varpaisjärven seurakunnan diakonian viralle
1.1.2021 lukien, perusteluina täyttöluvalle on se, että koska Varpaisjärven
seurakunnassa on vain yksi diakonin virka, jota ei KJ luvun 1 §:n mukaan voi
jättää täyttämättä muutoin kuin määräajaksi tuomiokapitulin suostumuksella.
Varpaisjärvellä tarvitaan kokoaikainen diakonin viranhaltija.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kaarina Kursukankaan irtisanoutuminen luottamustehtävistään
Ykn § 82

Kaarina Kursukangas on anonut kirjallisesti 11.5.2020 eroa Ylä-Savon yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä Iisalmesta
poismuuton johdosta 1.6.2020 lukien.
Kaarina Kursukankaan tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon nousee samalta ehdokaslistalta 1. varajäsen Matti Notko. Yhteiseen kirkkoneuvostoon yhteisen
kirkkovaltuuston tulee valita uusi jäsen.

Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) myöntää Kaarina Kursukankaalle eron yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi
1.6.2020 lukien,
2) toteaa, että Kaarina Kursukankaan tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon tulee samalta ehdokaslistalta 1. varajäsen Matti Notko ja
3) valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen Kaarina
Kursukankaalle toimikauden 2019–2020 loppuun asti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lausunnon antaminen Arto Kaikkosen valitukseen
Ykn § 83
Arto Kaikkonen on tehnyt 26.5.2020 valituksen Kirkkohallitukseen yhteisen
kirkkovaltuuston 21.4.2020 § 14 päätöksestä. Päätös koskee määräalojen
myymistä Iisalmen kaupungille seuraavasti:
1) Ylä-Savon seurakuntayhtymä päättää myydä Iisalmen kaupungille yhteensä 7 849 m2:n suuruiset alueet 76 609,50 euron kauppahinnalla ja
2) myytävät alueet muodostuvat seuraavista alueista: Tila Pappila kiinteistötunnus 140-407-18-285, 6 237 m2 ja tila Juhlakenttä kiinteistötunnus 140407-20-1149, 1 612 m2.
Arto Kaikkonen vaatii valituksessaan 26.5.2020, että yhteisen kirkkovaltuuston päätös on purettava hallinnollisen käsittelyn virheellisyyden vuoksi ja YläSavon seurakuntayhtymälle taloudellisesti vahingollisena. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt valituksesta Ylä-Savon seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston lausunnon.
Yhteisen kirkkoneuvoston liitteenä 1 on Arto Kaikkosen valitus kokonaisuudessaan ja liitteenä 2 siihen annettava lausunto.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää antaa Arto Kaikkosen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä
21.4.2020 § 14 koskevaan valitukseen liitteen 2 mukaisen lausunnon ja
2) toteaa lausuntonaan, että yhteisen kirkkovaltuuston 21.4.2020 § 14 päätös
on tehty oikeassa järjestyksessä, päätös on myös Ylä-Savon seurakuntayhtymän edun mukainen ja asia on muutoinkin valmistelu asianmukaisesti ja
lainmukaisesti ja näistä syistä Arto Kaikkosen valitus tulee aiheettomana hylätä, eikä yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä tule purkaa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 103

9.6.2020

Siivoustyönohjaaja Minna Niskasen tehtävämuutos ja palkkauksen tarkistaminen
Ykn § 84
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Siivoustyön sujuvamman toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista tarkistaa siivoustyönohjaaja Minna Niskasen tehtäviä ja palkkausta. Hänen tehtäviin
sisältyy siivoustöiden päivittäinen organisointi, työvuorojen suunnittelu, laatutason seuranta ja tarvittava opastus sekä osallistuminen siivoustyöhön.
Kenttätyössä on tarkoituksenmukaista olla mukana henkilö, jolla on työnjohdollinen oikeus organisoida tehtäviä. Nykyisellä mallilla on kenttätyössä syntynyt epäselviä tilanteita töiden järjestelyssä ja yhteensovituksessa, kun työnjohdollinen henkilö puuttuu kentältä.
Tehtävien yhdenmukaistamiseksi ja sujuvoittamiseksi siivoustyönohjaajan
toimenkuvaan sisältyy myös muiden seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien siivoukseen ja puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä.
Lisätehtävät:
- Työvuorosuunnittelu sekä työvuorojen toteutuminen tarkastelu
- Laatutason seuranta ja tarvittavat korjaustoimenpiteet / ohjeistus
- Siivoustyön ohjaus ja opastus
- Lomien ja vapaapäivien yhteensovitus
- Sijaisuuksien järjestely
- Uusien työtekijöiden perehdyttämisestä vastaaminen kenttätyön osalta
- Työturvallisuudesta vastaaminen
- Ostopalvelusopimusten valmistelu (tilattavat siivouspalvelut ja tarvikkeet).
Palkkaukseksi esitetään vaativuusryhmää 403 ja peruspalkaksi 2 104,40 euroa. Sama palkkaus on seurakuntaemännällä, joka on muiden emäntien esimies ja seurakuntamestarilla, joka laatii seurakuntamestareiden työvuorosuunnitelmia.
Minna Niskanen on antanut tehtävämuutokseen suostumuksensa.

Hallintojohtajan ehdotus:
Siivoustyönohjaaja Minna Niskasen toimenkuvausta tarkennetaan siten, että
siihen lisätään siivoustöiden työnjohdollinen oikeus ohjata ja valvoa siivoustöiden toteutusta. Samalla hänen palkkausta tarkistetaan vastaamaan palkkaryhmää 403 ja peruspalkka on 2 104,40 euroa. Muutokset tulevat voimaan
1.7.2020 lukien
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
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9.6.2020

Kanttorin viranhaltijan täyttöluvan myöntäminen
Ykn § 85
Sonkajärven seurakunnan kanttori Hanna Kellokumpu on irtisanoutunut kanttorin virasta 1.8.2020 alkaen hänen jäädessään eläkkeelle. Asia on saatettu
Sonkajärven seurakuntaneuvoston tietoon 28.5.2020 kokouksessa. Viran täyttämistä varten tarvitaan yhteisen kirkkoneuvoston täyttölupa.
Vt. kirkkoherra Atte Hokkanen esittää viestillään 9.6.2020, että Sonkajärven
seurakunnan kanttorin viralle myönnetään täyttölupa 1.9.2020 lukien. Perusteluina täyttöluvalle on vain yksi kanttorin virka, jota ei KJ luvun 1 §:n mukaan voi jättää täyttämättä muutoin kuin määräajaksi tuomiokapitulin suostumuksella. Sonkajärven seurakunnassa tarvitaan kokoaikainen kanttorin virka.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Sonkajärven seurakunnalle täyttöluvan
kanttorin vakinaiseen täyttöön 1.9.2020 lukien.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
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9.6.2020

Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 86
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 7.5.–15.5.2020, pykälät 36–42, 78–102.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 6.–28.5.2020, pykälät 1–4, 1–16.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 7.–29.5.2020: pykälät 4–5, 29-31.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset21.4.–28.5.2020: pykälät 11, 123–140.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 11.5.–28.5.2020, pykälät 38–86.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 15 / 25.5.2020: Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitemallit on päivitetty.
- 14 / 5.5.2020: KIPA 2 –hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa.
Alkusyksyllä keskustellaan Veto 3 –hankkeen mahdollisista jatkotoimista.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
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9.6.2020

Kokouksen päättäminen
Ykn § 87
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen. Kirkkoherra Sanna
Komulainen piti loppuhartauden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

