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Kokouksen avaaminen
Ykn § 42

Kokouspäivämäärä

sivu 56
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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 43
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 16.3.2021. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 44
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Minna Kettunen ja Tarja
Roivainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 45
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin niin, että §:nä 58 käsitellään Iisalmen seurakuntamestarin viran täyttämiseen liittyvä asia.
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Määräalan myynti Keiteleellä
Ykn § 46
Asian valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Yksityishenkilö on lähettänyt Keiteleen seurakunnalle tiedustelun määräalan
ostamiseksi. Kyseessä on noin 0,5 ha kokoinen määräala metsämaata, joka
rajoittuu ostotiedustelun tehneen henkilön kiinteistöön.
Keiteleen seurakunta on teettänyt kohteeseen Metsänhoitoyhdistys PohjoisSavon arviolausunnon.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimesta on määräalaa tarjottu ostettavaksi
arviolausunnon mukaisella hinnalla ja sovittu samalla myös muista kaupan
keskeisistä ehdoista.
Lisätietona jaetaan MHY Pohjois-Savon arviolausunto ja ostotarjous liitteineen.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) päättää myydä saadun tarjouksen mukaisesti Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistaman määräalan karttaliitteen mukaisesti tarjouksen tehneelle yksityishenkilölle hintaan 3 700 euroa.
2) päättää alistaa kaupan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rippikoulumaksu vuodelle 2022
Ykn § 47
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Seurakuntien tarjoama rippikouluopetus on ilmaista, mutta rippikoululeireiltä
peritään maksu, jolla katetaan ruoka- ja majoituskustannuksia. Rippikoulumaksu tulee vahvistaa hyvissä ajoin, jotta maksun suuruus voidaan tiedottaa
seuraavan vuoden rippikoululeiriläisille ilmoittautumisten yhteydessä. Vuoden
2021 rippikoulumaksu leirien osalta on 18,00 euroa/päivä/henkilö ja päivärippikoulu on maksuton. Lisäksi on määritelty, että muualla pidettävien leirien
maksut vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto tapauskohtaisesti.
Rippikoulumaksua korotettiin viimeksi vuodelle 2021 ja korotus oli 0,50 euroa
(noin 3 %). Vuodelle 2022 maksu voidaan pitää ennallaan.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2022 rippikoulumaksuksi 18,00 euroa/päivä/henkilö ja määrittelee, että päivärippikoulu on maksuton. Mahdollisten muualla pidettävien rippikoululeirien maksut vahvistetaan tapauskohtaisesti.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-

ote seurakuntien kirkkoherrat ja nuorisotyö

-

ote laskutus/hallinto
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020
Ykn § 48
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 toteutui
196 292,54 euroa ylijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi muutosten jälkeen noin 145 000 euroa. Ennakoitua parempi tilanne
johtui koronapandemian vaikutuksesta supistuneen toiminnan käyttämättä
jääneistä määrärahoista, puunmyyntituottojen 60 000 euron ylityksestä ja kirkollisverojen talousarviossa arvioitua 52 000 euroa suuremmasta kertymästä.
Vuoden 2020 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja
kulujen nettosumma oli 5 964 348 euroa, mikä alitti talousarvioon varatun summan 5,0 % (311 774 euroa). Suurin yksittäinen tekijä oli koronapandemian vuoksi supistunut toiminta. Vuoteen 2019 verrattuna toimintakate vähentyi peräti 6,2 % (396 770 euroa). Henkilöstökulut lisääntyivät
edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 % tai 6 587 euroa, mikä selittyy lomarahojen maksamisesta täysimääräisinä kiky-sopimuksen päätyttyä. Lomapalkkavelkaan tuli vuodelle 2020 noin 11 000 euron lisäkirjaus, kun 2019 se lisääntyi
37 000 eurolla. Henkilöstökulujen osuus käyttötalouden kaikista menoista oli
56,9 %.
Kirkollisverotilitysten 2020 arvioitiin talousarviossa vähenevän 1,9 % vuoden
2019 arvioituun tilitysmäärään verrattuna. Keväällä pandemian alkaessa Kirkkohallituksen ensimmäisissä arvioissa verotilitysten ennakoitiin vähenevän jopa 10 %. Verotilitykset eivät kuitenkaan kääntyneet missään vaiheessa jyrkkään laskuun. Syksyllä alkoi jo näyttää, että tilanne ei ole kehittymässä läheskään niin huonoksi kuin odotettiin mutta silti kirkollisverojen lopullinen kertymä yllätti positiivisesti. Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset 2020
olivat 6 589 870 euroa, missä vähennystä 1,1 % tai 72 614 euroa
vuoteen 2019 verrattuna.
Yhteisövero-osuuden korvannutta kuntien asukaslukuun perustuvaa valtion
rahoitusta seurakuntayhtymälle tilitettiin 764 112 euroa, mikä oli 0,2 %
enemmän kuin 2019. Kirkollisverotilitysten ja valtionrahoituksen kokonaismäärä vähentyi vuoteen 2019 verrattuna 1,0 % tai 70 886 euroa.
Tuloslaskelman vuosikate oli 648 206 euroa, mikä riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot 476 718 euroa.
Investointien bruttomeno oli 501 078 euroa sisältäen Heikki Kaarakaisen testamentissa olleiden metsä- ja maa-alueiden arvon 121 200 euroa siirron testamentin varoihin, rahoitusosuudet 122 732 (Kirkkohallituksen avustus
Pielaveden kirkon korjaukseen) ja pysyvien vastaavien myyntitulot 28 246 euroa. Rahoituslaskelman mukaan investointiosan nettomeno oli 350 100
euroa ja tulorahoitus (vuosikate – myyntivoitot) yhteensä 622 600 euroa riitti kattamaan investoinnit. Rahavarat lisääntyivät vuoden 2020 aikana 384 282 euroa.
./..
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Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä väheni vuoden 2020 aikana yhteensä 622 jäsenellä ja oli 31.12.2020 yhteensä 29 774. Muutos
on seurakuntayhtymän toiminta-ajan vuosittaista keskiarvoa vastaava ja hieman pienempi kuin 2019 (-624). Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa tulevien vuosien kirkollisveron jako-osuuksiin alentavasti.
Taseessa on aikaisempien tilikausien ylijäämiä vuoden 2020 ylijäämän
kirjauksen jälkeen 31.12.2020 jäljellä 2 530 075 euroa.
Taloustilanne tulee tulevaisuudessa olemaan edelleen vaikea, sillä kirkollisveron jako-osuus pienenee kirkon jäsenmäärän vähentyessä. Jako-osuus 2/2021
alkaen on 2,81 %, missä vähennystä 0,05 %-yksikköä (-1,7 %). Epävarmuutta yleisessä taloustilanteessa aiheuttaa edelleen jatkuva koronapandemia.
Keiteleen seurakunta liittyi 1.1.2021 lukien Ylä-Savon seurakuntayhtymään ja
Keiteleellä ollut kirkollisveroprosentti 1,95 % aleni seurakuntayhtymän yhteiseen prosenttiin 1,65 %, laskennallinen vaikutus noin 60 000 euroa kirkollisveroa vähentävä. Seurakuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2021 ennakoidaan peräti 249 000 euron alijäämää.
Lisätietona jaetaan vuoden 2020 toimintakertomus.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden
2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän
ylijäämä 196 292,54 euroa vuodelta 2020 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020
Ykn § 49

Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeita päivitettiin vuoden 2020 aikana ja muutoksena omana taseyksikkönään hoidetun rahaston tilinpäätöksen hallinnollinen
käsittely tapahtuu jatkossa samoin kuin seurakuntatalouden tilinpäätöksen.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto on oma taseyksikkönsä ja
siksi sen tilinpäätös on käsiteltävä esityslistalla omana asianaan.
Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen sisältyvät seurakuntayhtymän tilinpäätökseen ja siksi niitä ei ole erikseen lisätietona. Hautainhoitorahaston tilintarkastus tehdään seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston vuoden
2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän
hautainhoitorahaston ylijäämä 7 169,08 euroa vuodelta 2020 kirjataan
sen taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Emmi ja August Teräksisen rahaston tilinpäätös vuodelta 2020
Ykn § 50
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeita päivitettiin vuoden 2020 aikana ja muutoksena omana taseyksikkönään hoidetun rahaston tilinpäätöksen hallinnollinen
käsittely tapahtuu jatkossa samoin kuin seurakuntatalouden tilinpäätöksen.
Pielaveden seurakunnalla on testamenttilahjoitukseen perustuva Emmi ja August Teräksisen rahasto, jonka johtosäännön mukaisesti varoja käytetään testamentin jättäjien perhehautojen hoitamiseen ja Pielaveden seurakunnan diakoniatyön hyväksi. Rahastolla on oma y-tunnus ja sitä hallinnoi rahaston johtokunta. Rahasto on oma taseyksikkönsä ja siksi sen tilinpäätös on käsiteltävä
esityslistalla omana asianaan.
Emmi ja August Teräksisen rahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen sisältyvät seurakuntayhtymän tilinpäätökseen ja siksi niitä ei ole erikseen lisätietona. Rahaston tilintarkastus tehdään seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Emmi ja August Teräksisen rahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Emmi ja August Teräksisen rahaston
vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Emmi ja August Teräksisen rahaston alijäämä 32 361,08 euroa vuodelta 2020 kirjataan sen taseen
omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.
Päätös:

Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 63

23.3.2021

Keiteleen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020
Ykn § 51

Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Kirkon palvelukeskus Kipa on valmistellut Keiteleen seurakunnan vuoden 2020
tilinpäätöksen, joka on merkitty tiedoksi Keiteleen seurakuntaneuvoston kokouksessa 24.2.2021. Tilinpäätös on 54 297,71 euroa alijäämäinen.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan seurakunnan liittyessä seurakuntayhtymään liittyvän seurakunnan tilinpäätöksen allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Tilintarkastuksen jälkeen se menee yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisätietona jaetaan Keiteleen seurakunnan tilinpäätöstiedot vuodelta 2020.

Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Keiteleen seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen Keiteleen seurakunnan tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Keiteleen seurakunnan vuoden 2020
tilinpäätöksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Keiteleen seurakunnan alijäämä
54 297,71 euroa vuodelta 2020 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/
ylijäämätilille.
Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020
Ykn § 52

Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Kirkon palvelukeskus Kipa on valmistellut Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka on merkitty tiedoksi Keiteleen
seurakuntaneuvoston kokouksessa 24.2.2021. Tilinpäätös on 954,51 euroa
ylijäämäinen.
Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeita päivitettiin vuoden 2020 aikana ja muutoksena omana taseyksikkönään hoidetun rahaston tilinpäätöksen hallinnollinen
käsittely tapahtuu jatkossa samoin kuin seurakuntatalouden tilinpäätöksen.
Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston on ollut oma taseyksikkönsä ja
siksi sen tilinpäätös on käsiteltävä esityslistalla omana asianaan. Hautainhoitorahaston tilintarkastus tehdään Keiteleen tilintarkastuksen yhteydessä.
Lisätietona jaetaan Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot vuodelta 2020.

Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen Keiteleen seurakunnan tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston ylijäämä 954,51 euroa vuodelta 2020 kirjataan taseen
omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.
Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Viestintäsihteerin valitseminen
Ykn § 53
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestintäsihteerin työsuhde on ollut haettavana
viimeistään perjantaina 12.2.2021. Tehtävän virkapaikka on Iisalmi.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.11.2020 § 147 päättänyt julistaa haettavaksi viestintäsihteerin työsuhteen ajalle 25.1.–12.2.2021 ja työsuhteen täytölle on annettu vakinainen täyttölupa.
Viestintäsihteerin kelpoisuusvaatimukseksi määriteltiin vähintään ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu soveltuva ammatillinen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai oppisopimuskoulutus, alan tuntemus ja työkokemus sekä määritellään, että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan ja viran peruspalkka on 2 259,03 euroa.
Samalla viestintäsihteerin haastattelutyöryhmään valittiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttinen, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, tiedottaja Maria Ojanperä ja luottamushenkilöiden edustajaksi Katri Viitaniemi ja
Tiina Juutinen. Tiina Juutinen oli estynyt osallistumasta haastatteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.2.2021 § 30, että Tiina Juutisen
tilalle ei valita uutta jäsentä haastattelutyöryhmään.
Haastatteluun päätettiin kutsua viran kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat
neljä henkilöä.
Haastattelut järjestettiin 25.2.2021. Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan Anssi Saarelainen ja varalle ei valita ketään.
Tehdyn ansiovertailun ja kokonaisarvioinnin perusteella haastattelutyöryhmä
esittää Anssi Saarelaisen valintaa viestintäsihteerin työsuhteeseen.
Lisätietona jaetaan:
- Hakijayhteenveto 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 viestintäsihteerin työsuhteeseen Anssi Saarelaisen
1.4.2021 lukien. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen
ja haastatteluun perustuva kokonaisarvio,
2) työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan ja viran peruspalkka on 2 259,03 euroa,

./..
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3) viestintäsihteerin työsuhteen täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden
koeaikaa ja virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan, kun
valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote hakijat
- ote palkanlaskenta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 67

23.3.2021

Taloussihteerin valitseminen
Ykn § 54
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussihteerin työsuhde on ollut haettavana
viimeistään 14.3.2021. Tehtävän virkapaikka on Iisalmi.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.2.2021 § 34 päättänyt julistaa
haettavaksi taloussihteerin työsuhteen hakuajalle 24.2.–14.3.2021.
Taloussihteerin kelpoisuusvaatimukseksi määriteltiin soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava alempi soveltuva opistotasoinen tutkinto ja alan
tuntemus sekä määriteltiin, että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan ja viran peruspalkka on 2 315,18 euroa.
Samalla taloussihteerin haastattelutyöryhmään valittiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttinen, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, talouspäällikkö Marko Ropponen ja luottamushenkilöiden edustajaksi Tuomo Lahtinen.
Hakijoita taloussihteerin tehtävään oli yhteensä kolme, joista kaksi on kutsuttu haastatteluun. Haastattelut pidettiin 16.3.2021. Haastattelun jälkeen valintatyöryhmä esittää, että taloussihteerin virka julistetaan uudelleen haettavaksi
niin, että aikaisemmat hakijat huomioidaan valintaa tehtäessä niin, että heidän ei tarvitse hakea tehtävää uudestaan. Perusteluna esitykselle paikan uudelleen haettavaksi julistamiselle on hakijoiden vähäisyys.
Lisätietona toimitetaan:
- Hakijayhteenveto hakijoista (sisältää osittain salassa pidettävää tietoa:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää julistaa taloussihteerin tehtävän uudelleen
haettavaksi niin, että hakuaika päättyy sunnuntaina 18.4.2021.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kiinteistöjen antaminen Huutokaupat.com:in myyntiin
Ykn § 55
Asianvalmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Vuonna 2016 vahvistetun kiinteistöstrategian mukaan seurakuntayhtymän on
tarkoitus luopua mm. seuraavista kiinteistöistä:
-

Sonkajärven kanttorila, Sonkajärvi
Pielaveden kanttorila, Pielavesi
Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Iisalmi
Päiviönkatu 28, kerhotila, Iisalmi

Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että kyseiset kohteet laitetaan myyntiin
julkiseen huutokauppaan Huutokaupat.com:in kautta. Kohteille ei aseteta
pohjahintoja ja tarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä.
Kohteet myydään tontteineen ja liittymineen pois lukien Päiviönkatu 28, joka
on osakehuoneisto. Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen osalta seurakunnan
toimintoja on myytäväksi suunnitellussa Metsämökissä, johon tulee jättää
käyttöoikeus Mansikkaniemen uuden koulun valmistumiseen saakka. Uusi
Mansikkaniemen asemakaava on lainvoimainen ja myytäväksi suunniteltu
tontti on kaavoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja
palvelurakennusten korttelialueeksi. Tontin pinta-ala on noin 6 250m2.
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt tarjoukset kohteiden kiinteistökaupan kuntoarvioista sekä välitystoimeksiannoista.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa myyntiin Sonkajärven kanttorilan, Pielaveden
kanttorilan, Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen ja Päiviönkatu 28 kerhotilan
kevään 2021 aikana Huutokaupat.com:in kautta.
Aila Siilin-Huttunen esitti Osmo Turkin kannattamana, että Sonkajärven kant
torilaa ei laiteta myyntiin, koska talo tarvitaan vakinaisen kanttorin käyttöön
ja uusi kiinteistöstrategia on juuri valmistumassa.
Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaesitys, oli
suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: jotka
kannattavat hallintojohtajan ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jotka Aila SiilinHuttusen ehdotusta, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, joten hallintojohtajan päätösehdotus tuki yhteisen kirkkoneuvoston päätökseksi ja kaikki
neljä toimitilaa asetetaan myyntiin Huutokaupat.com:in kautta. Äänestysluettelo on liitteenä 1.
Aila Siilin-Huttunen ja Osmo Turkki ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteensä
liitettäväksi pöytäkirjaan.
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Kirkkohallituksen avustuksen hakeminen Keiteleen ja Pielaveden seurakuntien liitokseen
Ykn § 56
Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvat Keiteleen ja Pielaveden seurakunnat
ovat päättäneet yhdistyä ja muodostaa Nilakan seurakunnan 1.1.2022 lukien.
Nilakan seurakunta olisi edelleen osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 4/2021 mukaan seurakuntaliitoksiin on mahdollista hakea Kirkkohallituksen määräaikaista harkinnanvaraista avustusta.
Keiteleen ja Pielaveden seurakunnat ovat yhdistymispäätöksissään todenneet
seurakuntien lakkauttamisen ja Nilakan seurakunnan perustamisen olevan sekä toiminnallisesti, hallinnollisesti että taloudellisesti tarkoituksenmukaista.
Keiteleen seurakunnan kirkkoherra on eläköitymässä vuoden 2022 alusta lukien, joten kirkkoherran virka olisi mahdollista lakkauttaa vuoden 2022 alusta.
Myös Keiteleen seurakunnan kanttorin virka voitaisiin lakkauttaa, koska viralla
ei ole vakinaista hoitajaa. Vastaavasti Pielaveden seurakunnan kanttorin virka
on vakinaisesti täytetty.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärän pitkään jatkuneen
vähenemisen ja siitä aiheutuneen kirkollisverojen heikon kehityksen myötä taloudelliset resurssit ovat jo pitkään heikentyneet. Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan jäsenkehityksen ja sen myötä kirkollisverotilitysten suunta on tulevaisuudessa edelleen vahvasti heikkenevä. Pienempien seurakuntien on vaikea, ellei mahdoton selviytyä pääosin jäsenmäärään perustuvaan määrärahojen jakoon. Kun käytettävissä olevat varat kirkollisverotilitysten vähentyessä
edelleen supistuvat, Keiteleen ja Pielaveden seurakuntien yhdistyminen on
koettu hyvänä vaihtoehtona sopeutua tuleviin haasteisiin. Se mahdollistaa
työvoimaresurssien sujuvamman hyödyntämisen yhdistyvässä seurakunnassa.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä perustettiin 1.1.2011 ja sen taloudellinen tilanne
ei ole ollut koko toiminta-aikana kovin vahva. Toimintakatetta on saatu pienennettyä toimintakuluja vähentämällä, mutta kun verokertymä on 2016 tehdystä kirkollisveron korotuksesta 1,50 % – 1,65 % huolimatta supistunut, tilikausien tulokset ovat pääosin olleet alijäämäisiä. Jäsenmäärä seurakuntayhtymän aloittaessa 1.1.2011 oli 36 086 ja 31.12.2020 se oli 29 774, joten se on
vähentynyt 6 312 jäsenellä tai -17,5 %.
Keiteleen seurakunta liittyi 1.1.2021 lukien Ylä-Savon seurakuntayhtymään ja
Keiteleellä ollut kirkollisveroprosentti 1,95 % aleni seurakuntayhtymän yhteiseen prosenttiin 1,65 %. Muutoksella on laskennallinen vähentävä vaikutus
kirkollisverokertymään noin 60 000 euroa vuodessa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hakea Kirkkohallitukselta harkinnanvaraista
avustusta Keiteleen ja Pielaveden 1.1.2022 toteutuvaan liitokseen mahdollisen
enimmäismäärän.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- ote Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
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Jatkoajan hakeminen Pähee -hankkeelle
Ykn § 57
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että seurakuntayhtymä hakee Päheelle
jatkohankeen ajalle 1.1.2022–31.12.2022.
Pähee -hankkeen aikana on herännyt tarve kehittää nykyistä oppimisympäristöä eteenpäin, niin että se olisi etäohjattavissa verkon yli ja siihen olisi mahdollisuus saada useamman pakohuoneen yhtä aikaa pelattavaksi. Nykyiset koronarajoitukset ovat estäneen kouluille pääsyn oikean kohderyhmän kanssa
pelin testattavuuden selvittämiseksi.
Ammattilaiset ja idearyhmä ovat pelanneet testi-/kehittämismielessä Päheepakohuonepeliä jo yli 100 kertaa. Peliä ei olla päästy testaamaan halutulla
kohderyhmällä (9-luokkalaiset ja 2. asteen opiskelijat) riittävän laajasti.
Sosiaalinen media on nuorten helposti saatavilla ja on osa heidän jokapäiväisessä elämässä. Sosiaalisessa mediassa linkitys on helppoa ja yksinkertaista.
Perinteisiltä opetusvideoilta jää helposti oppilaiden keskinäinen kommunikointi
ja sparraaminen puuttumaan. Opetusta toteutetaan periaatteella ”opettaja
puhuu ja oppilaat kuuntelevat”. Pähee -oppimisympäristö tarjoaa toisenlaisen
vaihtoehdon. Siinä on mahdollisuus hyödyntää jo olemassa olevaa digitekniikkaa ja sen tarjoamaan fasilitaatiota (fasilitaatio tarkoittaa yhteistoiminnan ja
ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista.) Pelaajat näkevät toisensa pelitilassa, mutta eivät pelin ohjaajaa. Pelaajat tekevät ryhmänä itsenäisiä ratkaisuja. Tarvittaessa tai pyydettäessä ohjaaja auttaa heitä selviytymään pelistä.
Ensisijaisesti peli on suunniteltu koulu-/järjestöympäristössä pelattavaksi, jolloin kaikki pelaajat ovat fyysisesti yhtä aikaa paikalla. Pelin ohjaaja voi olla
etänä tai fyysisesti läsnä.
Verkon yli pelattavuus mahdollistaisi ryhmässä pelaamisen yksinään, vaikka
asuisikin kauempana taajamasta. Näin maantieteellinen sijainti ei rajoita pelaamista. Pelikaverit tulisivat verkon välityksellä peliin mukaan. Tämä mahdollistaisi itsenäistä tai korvaavaa opiskelua tai harrastamisen ilta-aikanakin.
Jatkohanke voisi työllistää nuoria tarjoamalla koulutettuja vapaaehtoisia
Pähee-ohjaajia.
Jatkohankkeen kustannukset
Mikäli Elyltä saataisiin nykyisen hankkeen mukainen rahoituspäätös, niin seurakunnan kustannukset olisivat 20% hyväksytyistä kuluista ja lisäksi saataisiin
17% flat rate rahaa palkkakustannuksista.
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Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.11.2018 § 134 hyväksynyt
Pähee -hankkeen omavastuuosuudeksi vuosille 2020–2021 yhteensä 44 000
euroa. Käytännössä varoja on kulumassa hankkeeseen kokonaisuudessaan
yhteensä 16 000 euroa, jolloin ns. säästöä jo toteutuneelta kaudelta on jäämässä 18 000 euroa.
Alkuperäinen kustannusarvio oli hankkeelle seuraava:
2 hlöä
Hankinnat
Ostot
Flat rate

á 50 000 €/vuosi * 2 vuotta
17%

ESR Tuki 80%
Omarahoitus 20%

-200 000
- 15 000
- 30 000
- 41 650
286 650
+229 320
+ 57 330 (28 665/v)

Seurakuntayhtymän talousarviossa on varattu vuosille 2019 ja 2020
22 000 euroa/vuosi.
Jatkohankkeeseen seurakuntayhtymän osuus olisi 16 548 euroa seuraavasti:
Rahoituslaskelma 12 kk jatkohankkeelle
ESR + Ely
66 192€
80%
SRK:n osuus 16 548€
20%
yhteensä
-82 740€
Käyttämättä jääneitä Pähee -hankkeelle varattuja talousarviomäärärahoja siirrettäisiin vuodelle 2022 kattamaan seurakunnan omarahoitusosuuden. Käytännössä määrärahoja ei voida siirtää talousarviovuodelta toiselle, vaan seurakuntayhtymän tulee sitoutua myöntämään Pähee -hankkeeseen uudet määrärahat n. 17 000 euroa vuodelle 2022.
Jatkohakemuksen jättämiseen tarvitaan ehdollinen päätös omarahoitusosuudesta 16 548 euron (flat raten kautta n 17% saadaan tästäkin osa takaisin), jotta jatkohakemus voidaan tehdä. Jatkohakemus on oltava sisällä Elykeskuksessa 16.4.2021.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) tekee ehdollisen periaatepäätöksen siitä, että vuoden 2022 talousarvioon
tullaan varaamaan 17 000 euron suuruinen määräraha Pähee –hankkeen
jatkohankkeeseen, vastaava summa on säästynyt vuosilta 2019–2021,
mikäli Ely-keskus hyväksyy Pähee -hankkeen jatkohakemuksen ja
2) päättää tehdä Ely-keskukselle Pähee -hankkeen jatkohakemuksen
16.4.2021 mennessä.
Keskustelun aikana Aila Siilin-Huttunen esitti, että jatkohanke aloitetaan suoraan nykyisen hankkeen päätyttyä 1.9.2021 lukien. Ehdotus raukesi, kun sitä
ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin. Aila Siilin-Huttunen ilmoitti jättävänsä eriävän
mielipiteensä liitettäväksi pöytäkirjaan.
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Seurakuntamestarin viran aukijulistaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2021 § 32:
Seurakuntamestari Matti Leppänen on hakenut eroa virastaan niin, että hänen
viimeinen työpäivänsä on 28.2.2021. Leppänen on toiminut Iisalmen seurakunnan seurakuntamestarina. Iisalmessa seurakuntamestarin ja suntion tehtävissä toimii yhteensä vain kaksi työntekijää ja tilaisuuksien ja seurakunnan
koon perusteella tehtävään tarvitaan uusi työntekijä. Iisalmessa on aikaisemmin toiminut kolmaskin samaa työtä tekevä viranhaltija, mutta tämä virka on
ollut viime vuosina täyttämättä. Sijaisuuksiin onkin viime vuosina palkattu ulkopuolisia tuntityöntyöntekijöitä.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että seurakuntamestarin virka julistetaan haettavaksi ja haastatteluun valitaan työryhmä.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää julistaa seurakuntamestarin viran haettavaksi ajalla 25.2.–
21.3.2021 ja
2) päättää, että tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan
ja tehtävän peruspalkka on 2 038,92 euroa,
3) päättää valita valintaa valmistelemaan haastattelutyöryhmään kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkön, hallintojohtaja Katariina Bergbackan, kirkkoherra
Sanna Komulaisen, seurakuntamestari Mauri Heiskasen ja yhden yhteisen
kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämän edustajan.

Päätös:

Ykn § 58

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että haastattelutyöryhmään valitaan Osmo
Turkki.
-------------Haastattelutyöryhmä esittää, että seurakuntamestarin virka julistetaan uudestaan haettavaksi, koska päteviä hakijoita on vähän. Nykyiset hakemukset kuitenkin huomioidaan ilman uutta hakemista virkaa täytettäessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää julistaa Iisalmen seurakuntamestarin viran
uudelleen haettavaksi niin, että hakuaika päättyy maanantaina 19.4.2021.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 59
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 16.2.–10.3.2021, pykälä 2–3, 15–19.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 29.1.–11.3.2021, pykälä 8–15, 22–35.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 13.2.–10.3.2021, pykälät 5, 23–36.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 3.2.–5.3.2021, pykälä 14.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 6 / 23.2.2021: Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain
muutoksesta.
- 5 / 12.2.2021: Hiilineutraalisuusavustus 2021-2023.
- 4 / 10.2.2021: Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2021.
- 3 / 9.2.2021: Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2020.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 60
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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