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Kokouksen avaaminen
Ykn § 183

Kokouspäivämäärä
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Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuomo Lahtinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 184
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 12.10.2021. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 185
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Osmo Turkki ja Jaakko
Jääskeläinen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 186
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________
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Palveluhinnasto vuodelle 2022
Ykn § 187
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa maksut hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Kirkkolaki 17 luku 9 § 2 mom. mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Seurakuntayhtymän hallinto on valmistellut yhteistyössä palvelualueiden
kanssa esityksen palveluista ja tiloista perittävistä maksuista vuodelle 2022.
Maksuihin esitetään tehtäväksi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yleiskorotus 3 % ja arkkuhautausmaksuihin 15 % korotus. Perusteena arkkuhautausmaksujen korotukseen on tavoite kattaa paremmin haudankaivusta seurakuntayhtymälle aiheutuvat kustannukset.
Lisätietona jaetaan ehdotus hinnastoksi vuodelle 2022.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän maksut
vuodelle 2022 esityksen mukaisesti.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
-

ote hallinnon toimisto
ote palvelutoimisto
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Hautapaikkamaksut vuodelle 2022
Ykn § 188
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa maksut hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Kirkkolaki 17 luku 9 § 2 mom. mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Hautapaikkamaksuihin esitetään vuodelle 2022 tehtäväksi arkku- ja uurnapaikkoihin 15 % korotus ja muiden hintojen säilyttämistä ennallaan. Korotusperusteena on hintojen saattaminen lähemmäksi muiden seurakuntayhtymien
hintatasoa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hinnat olisivat korotusten jälkeenkin selvästi alemmat.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
hautapaikoista perittävät maksut vuodelle 2022 seuraavasti:
HAUTAPAIKKAMAKSUT 2022
Arkkupaikka, srk-yhtymän alueella asunut,
peritään hautauksen yhteydessä
Arkkupaikka, ulkopaikkakuntalainen
Uurnapaikka, srk-yhtymän alueella asunut
Uurnapaikka, ulkopaikkakuntalainen
Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omannut
asuinpaikasta riippumatta
Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov.
Muistolehto:
uurna-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut
uurna-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen
tuhka-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut
tuhka-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen

Päätös:

Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________
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193 €/ paikka
0€
2 €/vuosi

22 €
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12 €
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Henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022
Ykn § 189
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sisältää
säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen
osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta. Suunnitelman
laatiminen on edellytyksenä taloudellisen kannusteen, ns. koulutuskorvauksen
saamiselle.
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaan
koulutussuunnitelma on laadittava seurakunnassa, jossa henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelman lähtökohtana ovat työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeet ja työntekijöiden pitkän aikavälin
työllistymismahdollisuudet työnantajan palveluksessa.
Koulutussuunnitelman tulee sisältää:
1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
2) arvion ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja
näiden syistä
3) arvioon perustuvan suunnitelman henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.
Lisäksi koulutussuunnitelmassa on käsiteltävä:
4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä – tässä tarkoituksessa ikääntyneille ja työkyvyttömyysuhan alaisille voidaan räätälöidä heille soveltuvaa koulutusta, joka helpottaa työntekijän siirtymistä toisiin tehtäviin
työnantajan palveluksessa
5) työttömyysuhanalaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.
Koulutussuunnitelman tulee niin ikään sisältää kirjaus siitä, miten suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja sen toteutumista seurata.
Koulutuskorvausta haetaan Työttömyysvakuutusrahastolta kalenterivuosittain
jälkikäteen tammikuun loppuun mennessä. Korvauksen määrä on 10 % koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa. Seurakuntayhtymä hakee koulutuskorvauksen kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien puolesta.
Yhteistyötoimikunta on antanut koulutussuunnitelmasta lausuntonsa kokouksessaan 30.9.2021.
Lisätietona jaetaan koko henkilöstön koulutussuunnitelmaesitys vuodelle
2022.
./..
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./.. ykn § 189
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilökunnan koulutussuunnitelman vuodelle 2022 esitetyssä muodossa.
Osmo Turkki poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä. Esittelijänä tämän pykälän aikana toimi talouspäällikkö Marko Ropponen. Sihteerinä tämän pykälän
aikana toimi Minna Kettunen. Pöytäkirjantarkastajana tämän §:n aikana toimi
Matti Notko.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024
Ykn § 190
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostot
ja 1.1.2022 aloittavan Nilakan seurakunnan järjestelytoimikunta ovat antaneet
omat esityksensä vuoden 2022 talousarvioksi koskien kunkin seurakunnan
seurakuntatyötä (2. pääluokka). Yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevat suoraan yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, koska ne ovat yhteisesti hoidettavia, seurakuntayhtymälle kuuluvia tehtäviä.
Kun yhteinen kirkkoneuvosto on osaltaan hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman, seurakuntaneuvostot antavat siitä lausuntonsa KJ 10:14 § kohtien
2-3 mukaisesti. Seurakuntaneuvostojen lausuntojen jälkeen seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma menee vielä yhteisen kirkkoneuvoston
esittämänä yhteisen kirkkovaltuustoon lopullisesti hyväksyttäväksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti 8.6.2021 talousarvioraamin vuodelle 2022.
Raamiin sisältyi käyttötalouden laskennallinen 1,0 prosentin vähennysvaatimus, josta huolimatta päädyttäisiin vuoden 2022 tilinpäätöksessä noin 95 000
euron alijäämään. Raamin ulkoinen toimintakate oli 6 606 243 euroa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän pääluokkien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2022 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6 692 871 euroa, mikä ylittää talousarvioraamin 86 625 eurolla (1,3 %). Seurakunnista raamissaan pysyivät seurakuntaneuvostojen käsittelyvaiheessa Iisalmi ja Lapinlahti. Nilakan
ylitys oli 13 799, Sonkajärven 4 964 sekä Varpaisjärven 7 812 euroa ja näiden
osalta ylitykset vähennettiin hallinnon toimistossa. Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja kiinteistötoimi ylittivät raaminsa ja ylitys oli yhteensä
86 403 euroa. Perusteita ylityksille on esitetty lisätietona olevassa talousarviokirjassa.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 21.9.2021 Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi edelleen 1,65 %,
johon talousarvion kirkollisveroarvio myös perustuu. Kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2022 vähenevän 0,8 %. Tilitysten määrä 1-9/2021 on 0,4 %
suurempi kuin 1-9/2020 ja koko vuoden 2021 toteuman on arvioitu olevan
sama +0,4 %.
Seurakunnille maksettavaan yhteisövero-osuuden korvanneeseen valtionrahoitukseen on tulossa 1,6 prosentin indeksikorotus jakotavan säilyessä ennallaan. Seurakuntayhtymälle maksettava määrä pysyy suunnilleen ennallaan,
koska kuntien asukasmäärä vähentynee korotuksen verran.
Talousarviokirjan liitteenä 2 on tuloslaskelmavertailu, jonka mukaan vuoden 2022 tulos olisi käyttötalouden vähennyksistä huolimatta 164 617 euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 käyttötalouden raamisummalla vuonna 2023 kertyisi alijäämää noin 106 000 euroa ja vuonna 2024
alijäämää 140 000 euroa.
./..
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Investointiosan nettomeno vuonna 2022 on 1 187 500 euroa. Kohteet on
esitetty lisätietona olevan talousarviokirjan liitteessä 4. Koska arvioitu vuosikate (=tulorahoitus) noin 310 000 euroa ei riitä kattamaan investointeja, vähenisivät rahavarat vuonna 2022 peräti noin 877 000 euroa.
Tulevien vuosien verotilityksistä saatiin toukokuussa kirkkohallituksen tilaama
päivitetty ennuste, jonka mukaan kirkollisverotilitysten määrä tulee lähivuosina vähenemään. Tästä johtuen taloustilanteemme jatkuu edelleen erittäin
haasteellisena ja kaikki säästötoimenpiteet on pyrittävä hyödyntämään. Kirkollisveroprosentin tarkistus on otettava vakavasti harkintaan vuodelle 2023.
Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2022
ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2024.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 esitetyssä muodossa
ja
2) esittää seurakuntaneuvostoille, että ne antavat lausuntonsa Ylä-Savon
seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- seurakuntaneuvostoille lausuntoa varten
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Pyörätuoliluiska Pyhän Ristin kirkolle
Iisalmen seurakuntaneuvosto 24.8.2021 § 75:
Iisalmen seurakuntaneuvostolle on osoitettu pyyntö hankkia pyörätuoliluiska
Pyhän Ristin kirkon pääoven vasemmalle puolelle seinän viereen. Luiskaa voisivat esityksen mukaan käyttää henkilöt, jotka eivät voi käyttää portaita. Kirkon alttarin puoleisen oven olemassa oleva luiska on kapea. Perusteena on
käytetty luiskan liikuteltavuutta, jottei se olisi mm. lumitöiden esteenä. Pyynnön ovat allekirjoittaneet Leena Lappalainen, Anna-Maija Kokkonen, Martti
Nissinen, Osmo Turkki, Martti Sallinen, Helmi Huttunen ja Maija-Liisa Vidgren.
Kirkkoherran esitys:

Iisalmen seurakuntaneuvosto esittää asian siirtämistä käsittelyyn Ylä-Savon
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, jolle asian päätäntävalta
kuuluu. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä kiinteistöt kuuluvat kiinteistötoimelle.

Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.
--------------

Ykn § 191

Kiinteistötoimi on vastaanottanut aloitteen ja selvittänyt tilannetta.
Kyseinen kirkkorakennus on valmistunut vuonna 1934 ja sen on suunnitellut
arkkitehti Eino Pitkänen. Pääasiallinen rakennusmateriaali kirkkorakennuksessa on tiili ja betoni, rakenteet ovat massiivisia ja kohde on toteutettu silloisten
rakennusmääräysten mukaisesti. Kohde on kirkkolailla suojeltu.
Kirkossa on tällä hetkellä olemassa liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettu
sisäänkäynti rakennuksen länsipäädyssä. Kyseinen sisäänkäynti on toteutettu
kirkkorakennuksessa alun perin olleeseen valmiiseen sisäänkäyntiin, varustettu luiskalla ja se on hieman nykyisiä esteettömyys vaatimuksia kapeampi. Vähimmäisvaatimus kulkuväylän vapaan leveyden suhteen on 850 mm ja nykyisellä kulkuväylällä kapein kohta on 775 mm. Kulkuväylällä on ulko-oven lisäksi
sisempi väliovi. Ovet ovat kiinnitettynä massiivisiin kivirakenteisiin. Kulkuväylän leventäminen nykyvaatimuksen mukaiseksi olisi kustannuksiltaan merkittävä. Kirkon pääovella on kiviraput, joissa on kuusi askelmaa sekä välitasanne. Korkeusero pääoven ja maanpinnan välillä on noin 0,9 metriä. Ulkotiloissa olevan luiskan enimmäiskaltevuus saa olla 5%. Esteettömän sisäänkäynnin toteuttaminen pääsisäänkäynnin yhteyteen on arkkitehtonisesti haastava ja toteutuskustannuksiltaan merkittävä. Myös museovirasto on todennut,
että usein kirkkojen lähimaasto tukee luiskan sijoittamista muualle kuin pääsisäänkäynnille. Siirrettävän esteettömyysluiskan turvallinen sijoittaminen
pääsisäänkäynnin yhteyteen ei ole mahdollista.
Kiinteän pyörätuoliluiskan asentaminen edellyttäisi toteutussuunnitelmia sekä
museoviraston lausuntoa. Samalla on selvitettävä, onko kyseessä kirkkolain
tarkoittama olennainen muutos ja onko päätös alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana päätösviranomaisena kiinteän esteettömyysluiskan rakentamisessa toimii Iisalmen kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen.

./..
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Ylä-Savon seurakuntayhtymä on pyrkinyt varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille
henkilöille sekä edistämään sitä ilman minkäänlaista syrjintää. Tätä varten rakennuksiin on toteutettu ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti
käyttäjiä kohtuullisilla kustannuksilla.
Lisätietona jaetaan aloite Pyhän Ristin kirkon pyörätuoliluiskan rakentamisesta
pääoven yhteyteen.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Pyhän Ristin kirkon pyörätuoliluiskaa ei
lähdetä suunnittelemaan pääoven yhteyteen, koska liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuva kulkuväylä vaatii tilaa, jota ei aina kaikkien vaatimusten osalta ole mahdollista toteuttaa, tai kulkuväylän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja arkkitehtoniset vaikutukset olisivat erityisen kohtuuttomat kokonaisuuteen nähden. Kirkossa on tällä hetkellä olemassa liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettu sisäänkäynti rakennuksen länsipäädyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että selvitellään vielä myös muita vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi.
- ote aloitteen laatijat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 254

19.10.2021

Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti talvella 2021―2022 ja kesällä 2022
Ykn § 192
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä kesä- ja talvileimikoista. Hakattavat leimikot
on lueteltu alla:
Puunmyyntisuunnitelma 09-426-224F-20
- Pielavedellä, tilalla 595-422-16-112, Pappila, Sulkava
- Avohakkuu
7,4 ha
hakkuukertymäarvio 2374 m3
Puunmyyntisuunnitelma 09-426-216K-21
-Pielavedellä, tilalla 595-411-5-34, Kumpusaari
- Avohakkuu
2,7 ha
hakkuukertymäarvio 825 m3
- Harvennus
38,3 ha
hakkukertymäarvio 2 088 m3
- Ensiharvennus
2,3 ha
hakkukertymäarvio
91 m3
Puunmyyntisuunnitelma 09-426-217L-21
- Pielavedellä, tilalla 595-422-112-2, Marjoniemi
- Harvennus
2,0 ha
hakkukertymäarvio 149 m3
Puunmyyntisuunnitelma 09-426-218A-21
Pielavedellä, tilalla 595-422-16-112, Pappila, Petäjäjärvi
- Harvennus
5,2 ha
hakkuukertymäarvio 312 m3
- Avohakkuu
1,6 ha
hakkuukertymäarvio 502 m3
Puunmyyntisuunnitelma 09-426-219B-21
Pielavedellä, tilalla 595-422-16-112, Pappila, Karhukangas
- Avohakkuu
2,3 ha
hakkuukertymäarvio 739 m3
Puunmyyntisuunnitelma 09-384-110A-21
Lapinlahdella, tilalla 402-412-6-46, Metsä-Pappila
- Ensiharvennus
5,3 ha
hakkuukertymäarvio 274 m3
- Avohakkuu
3,7 ha
hakkuukertymäarvio 842 m3
Määräaikaan mennessä saatiin kaikkiaan 11 tarjousta.
- Pielaveden Pappila (Sulkava) leimikosta kolme tarjousta
- Pielaveden Kumpusaaren leimikosta yksi tarjous
- Pielaveden Marjoniemen leimikosta yksi tarjous
- Pielaveden Pappila (Petäjäjärvi) leimikosta ei saatu tarjouksia
- Pielaveden Pappila (Karhukangas) leimikosta kolme tarjousta
- Lapinlahden Metsä-Pappila leimikosta kolme tarjousta
Hakkualueet kesä- ja talvihakkuista. Saatujen tarjousten pohjalta on laadittu
erillinen tarjousvertailu.
Kiinteistöpäällikkö voi viranhaltijapäätöksellä tehdä yksittäisen metsänhakkuusopimuksen 30 000 euroon saakka. Tämän ylittävistä metsänhakkuusopimuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto.
Lisätietona jaetaan tarjousten avauspöytäkirja.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 255

19.10.2021
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Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat:
1) Pielaveden leimikot:
- Pappila, Sulkava tilan leimikko Metsäliitto Osuuskunnalle hintaan
119 926,50 euroa. (Puunmyyntisuunnitelma 09-426-224F-20)
-

Kumpusaari tilan leimikko Metsänhoitoyhdistys Savotan korjuupalvelulle
hintaan 66 590 euroa. (Puunmyyntisuunnitelma 09-426-216K-21)

-

Marjoniemi tilan leimikko Metsäliitto Osuuskunnalle hintaan 3 413 euroa.
(Puunmyyntisuunnitelma 09-426-217L-21)

-

Pappila, Karhukangas tilan leimikko Metsäliitto Osuuskunnalle hintaan
37 988 euroa. (Puunmyyntisuunnitelma 09-426-219B-21)

2) Lapinlahden Metsä-Pappila tilan leimikko yhteistarjouksen tehneelle Iisalmen Sahat Oy:lle ja Vapo Oy:lle kokonaishintaan 44 449 euroa. (Puunmyyntisuunnitelma 09-384-110A-21)
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että kesäaikaiset hakkuut on
ajoitettava siten, että hakkuut eivät toteudu lintujen ja muiden eläinten pesimäaikaan.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 193

KEVÄÄN 2022 KOKOUSSUUNNITELMA

Yhteinen kirkkoneuvosto
ti 18.1.2022 klo 16.30

Yhteinen kirkkovaltuusto

ti 22.2.2022 klo 16.30
ti 22.3.2022 klo 16.30
* tilinpäätös 2021

ti 15.3.2022 klo 17

ti 26.4.2022 klo 16.30

ti 17.5.2022 klo 16.30

ti 24.5.2022 klo 17

ti 7.6.2022 klo 16.30

Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 27.9.–8.10.2021, pykälät 20, 151–172.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 27.9.–11.10.2021, pykälät 76–80,
165–192.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 27.9.–8.10.2021, pykälät 61―79.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 27.9.–8.10.2021, pykälät 194–211.
Seurakuntapuutarhurin henkilöstöhallinnon päätökset 27.9.―8.10.2021, pykälät 330―332.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 25 / 6.10.2021: Seurakuntien tilojen kartoittaminen turvapaikanhakijoiden
hätä- ja tilapäismajoitukseen.
- 24 / 1.10.2021: Vuoden 2022 kirkkokolehdit.
- 23 / 29.9.2021: Talousarvion valmistelun perusteet vuodelle 2022.
-

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Keskusteltiin Varpaisjärven seurakunnan tilojen tilanteesta. Kirkon suunnittelutyöryhmän tehtäväksi annettiin miettiä myös tilatarpeiden kokonaisuutta.
Sovittiin, että yhteisen kirkkoneuvoston 9.11.2021 kokous pidetään Hirsikankaan leirikeskuksessa ja 30.11.2021 Varpaisjärven seurakuntatalolla.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 194
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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