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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 197
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 2.11.2021. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 198
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Minna Kettunen ja Sirkku
Muilu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 199
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että ensin käsitellään pykälät 205, 208, 210,
211, 201 ja 203.
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Hallintojohtajan selvitys vireille tulevista asioista
Ykn § 200
Hallintojohtaja esittää kokouksessa tulevia vireille tulevia asioista seurakuntayhtymän toimintaan liittyen.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että kokouksen alussa keskustellaan vireille tulevista/tulleista asioista seurakuntayhtymän toimintaan liittyen.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintojohtajan selvityksen vireille tulevista/tulleista asioista seurakuntayhtymän toimintaan liittyen.
Päätösehdotus hyväksyttiin. Sovittiin, että keskiviikkona 26.1.2022 klo 17 alkaen pidetään valtuustoseminaari kolmesta eri kiinteistöstä: Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksesta, Hirsikankaan leirikeskuksesta ja Varpaisjärven seurakuntatalosta.
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 201
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 25.10.2021 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön.
25.10.2021 päätettiin seuraavista asioista:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Sonkajärven kanttorilan ostotarjoukset
Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen ostotarjoukset
Pielaveden kanttorilan ostotarjoukset
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
25.10.2021 tekemät päätökset.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024
Yhteinen kirkkoneuvosto 19.10.2021 § 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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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 19.10.2021 § 190:
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:
Ykn § 202

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.
-------------Seurakuntaneuvostot ovat antaneet toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2022–2024 seuraavat lausunnot:
Iisalmen seurakuntaneuvosto 26.10.2021 § 102:
Iisalmen seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 ja talousarviota 2022
koskien. Iisalmen seurakuntaneuvosto esittää lausuntopyynnölle jatkossa pidempää lausuntoaikaa.
Lapinlahden seurakuntaneuvosto 27.10.2021 § 75:
Seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän
toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024.
Nilakan seurakunnan järjestelytoimikunta 28.10.2021 § 18:
Nilakan seurakunnan järjestelytoimikunnalla ei ole huomautettavaa Ylä-Savon
seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 ja
talousarviota 2022 koskien.
Sonkajärven seurakuntaneuvosto 2.11.2021 § 104:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024
esitetyssä muodossaan huomautuksella Sonkajärven ylitykseen johtaneesta syystä (Accuna –ohjelman virheelliset luvut). Seurakunta tavoittelee talousarvion mukaista tulosta, kuitenkin kaikissa tilanteissa
./..
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työntekijöiden koulutukset on mahdollistettava sekä diakoniatyön toimintaedellytykset varmistettava.
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 28.10.2021 § 58:
Keskusteltiin Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta
vuosille 2022-2024. Esitetään talousarvion investointiosaan vuodelle 2022
50 000 e määrärahaa seurakuntatalon suunnittelua varten.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.10.2021 päättänyt antaa Varpaisjärven kirkkotyöryhmän tehtäväksi miettiä myös Varpaisjärven tilojen
kokonaisuutta. Tästä syystä seurakuntatalon suunnitteluun ei ole syytä varata
erikseen suunnittelumäärärahaa. Työryhmän työskentely on vasta alussa.
Varpaisjärven seurakuntaneuvoston lausunnossa esitetty investointiosan
määrärahavaraus seurakuntatalon suunnitteluun (50.000 euroa) poikkeaa
kiinteistöstrategian linjauksesta, jonka kirkkovaltuusto on kokouksessaan
21.9.2021 hyväksynyt ja yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2021 täytäntöönpannut. Kiinteistöstrategian mukaisesti seurakuntatalo kuuluu C-luokaan ja
siitä on tarkoitus luopua, eikä sitä ole tarkoitus korvata uudisrakennuksella.
Kiinteistöstrategian mukaisesti suunnittelumääräraha seurakuntatalon
suunniteluun on tarpeeton.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 alun perin esitetyssä muodossa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hirsikankaan leirikeskuksen hankesuunnitelma
Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2021 § 174:
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Seurakuntayhtymän kiinteistötoimen vuoden 2021 talousarvioon on varattu
määräraha Hirsikankaan leirikeskuksen hanke- ja korjaussuunnitteluun.
Hirsikankaan leirikeskus sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Sonkajärvellä Sukevan taajaman välittömässä läheisyydessä järven rannalla. Kohde muodostuu
kahdesta eri aikakaudella rakennetusta rakennuksesta, joista vanha
osa 248 m2 on rakennettu 1940-luvulla ja uudempi osa 454 m2 on valmistunut
vuonna 1978. Vanha osa on entinen aluemetsänhoitajan virkatalo ja uudemmassa osassa on seurakuntasali, keittiö, majoitustilat, sauna- ja pesutilat sekä
takkahuone. Leirikeskuksessa on seurakuntasali ja keittiö, jossa pidetään erilaisia juhlia n. 120 henkilölle ja majoitustilat 36 henkilölle. Lisäksi kohteessa
on erillinen rannassa sijaitseva uudehko kappelirakennus n. 50 m2, grillikatos
sekä rantasauna n. 25 m2 uimarantoineen. Hirsikankaan leirikeskus on tällä
hetkellä Ylä-Savon seurakuntayhtymän ainoa ympärivuotisessa käytössä oleva
leirikeskus.
Hanke- ja korjaussuunnittelun tarkoituksena oli selvittää kohteessa tarvittavat
korjaustoimenpiteet, että kohde palvelisi kiinteistöstrategian mukaisesti leirikeskuskäyttöä mahdollisimman pitkään. Tiedot kohteen palvelutarpeesta ja
sen kehityksestä kerättiin kaikkien seurakuntien kirkkoherroille suunnatulla
kyselyllä keväällä 2021 sekä Sonkajärven nuorisotoimen tapaamisella kohteessa syksyllä 2020. Hankesuunnittelutyöryhmään kuuluivat rakennusterveysasiantuntija, lvi-suunnittelija, sähkösuunnittelija, arkkitehtisuunnittelija,
Iisalmen seurakunnan johtava nuorisotyöntekijä käyttäjien edustajana, kohteen huollosta vastaava seurakuntamestari sekä kiinteistöpäällikkö. Hankesuunnitelman yhteydessä rakennukseen tehtiin kattavat kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset sekä lvisa-kuntoarviot. Kuntotutkimuksen yhteydessä tehtiin myös haitta-ainekartoitus.
Kohdetta ei ole aiemmin peruskorjattu ja kuntotutkimuksen yhteenvetona
voidaan todeta, että tilapinnat ovat suurelta osin alkuperäisiä ja teknisen
käyttöikänsä päässä. Lisäksi talotekniset järjestelmät uudella osalla ovat pääosin alkuperäisiä ja elinkaarensa päässä. Rakenteelliset korjaukset keskittyvät
uudemman osan sekä yhdyskäytävän rakenteisiin sekä vanhan osan alapohjan korjaukseen, josta on kolme vaihtoehtoista korjaustapa esitystä. Uuden
puolen WC- ja pesutilat uusitaan kokonaan. Korjauksessa huomioidaan esteettömyys- ja energiatehokkuusvaatimukset. Kohde varustetaan paloilmoitinja turvavalojärjestelmillä.
Uudella osalla
- tilapinnat uusitaan kauttaaltaan, ei keittiö
- ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan
- ikkunat ja ulko-ovet uusitaan
- majoitustilat varustetaan jäähdytyksellä
- sähköjärjestelmä uusitaan (uudella osalla ja piha-alueilla).
./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2021 § 174:
Vanhalla osalla
- lattia korjataan vaihtoehdon 1 mukaisesti, jossa lattiarakenne korjataan
kauttaaltaan.
Korjaushankeen toteutuksen kustannusarvio on 876 590 euroa.
Hankesuunnitelmasta on pyydetty leirikeskustyöryhmän lausunto ja se sisältö
on seuraava: Leirikeskustyöryhmä puoltaa Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjausta laajimman vaihtoehdon 1 mukaisesti. Jos ja kun rakentaminen ajoittuu vuoden 2023 leirikaudelle, selvitetään vaihtoehtoiset leiripaikat seurakuntiemme leireille hyvissä ajoin. Tieto tulee olla käytettävissä seuraavassa kokouksessa.
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. Kaikilta seurakuntaneuvostoilta tulee nyt pyytää lausunto Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjauksesta, koska leirikeskus on kaikkien seurakuntien käytössä.
Lisätietona jaetaan Insinööritoimisto Savolainen Oy:n laatima hankesuunnitelma kohteesta.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Ykn § 203

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta
suunnitelmasta peruskorjata Hirsikankaan leirikeskus hankesuunnitelmassa
esitetyllä tavalla, jossa vanhan osan korjaukset toteutetaan vaihtoehdon 1
mukaisesti. Lausunto tulee toimittaa 29.10.2021 mennessä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Seurakuntaneuvostoilta on saatu pyydetyt lausunnot määräaikaan mennessä.
Lausunnot jaetaan jäsenille lisätietoina.
Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu Hirsikankaan leirikeskuksen tiloihin kokouksen alussa.
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) tutustuu Hirsikankaan leirikeskuksen tiloihin kokouksen alussa,
2) päättää, että Hirsikankaan leirikeskuksen hankesuunnitelman mukaisen
peruskorjauksen toteuttamisesta päätetään sen jälkeen, kun on valmistunut esitys mahdollisuudesta leirien pitämiseen muualla kuin seurakuntayhtymän omissa leirikeskuksissa ja
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Hirsikankaan leirikeskuksen hankesuunnitelman tietoonsa saatetuksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lisätalousarvio Varpaisjärven seurakunnalle
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 28.10.2021 § 55:
Varpaisjärven seurakunta tulee ylittämään omat määrärahansa tämän vuoden
osalta. Tämä ylitys johtuu henkilöstömenojen kasvusta, koska pitkien virkavapauksien ajalle seurakunta on joutunut palkkaamaan henkilöstöä. Seurakunnan tärkein voimavara on sen henkilöstö. Tämän takia on taloudellisesti järkevää panostaa henkilöstön työhyvinvointiin, koska se säästää rahaa ja työntekijöiden työkykyä pitkällä aikavälillä. Tällaisiin pitkiin virkavapauksiin ei voida ennakolta varautua budjettia laadittaessa. Lisämäärärahan tarve on 31 200
euroa.
Kirkkoherran esitys:

Henkilöstön työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota, jotta vältyttäisiin pitkiltä virkavapauksilta niin seurakunnan kuin yhtymän toimesta. Lisämäärärahan
tarve Varpaisjärven seurakunnassa on 31 200 euroa, jota Varpaisjärven seurakunta anoo yhteiseltä kirkkovaltuustolta.

Päätös:

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

Ykn § 204
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää
muutoksena vuoden 2021 talousarvioon yhteensä 31 200 euron suuruisen
määrärahan Varpaisjärven seurakunnan sijaisten palkkaukseen menokohdalle
402000/1052010000.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hautaoikeuden menettäminen haudan hoidon laiminlyönnin vuoksi, Pielaveden Kirkon ja
Lehtolammin hautausmaalla
Ykn § 205
Asian valmistelijat: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen ja seurakuntapuutarhuri
Hannu Huttunen
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.5.2020 § 60 päättänyt kehottaa Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmailla nimettyjen hautojen
omaisia hoitamaan kuntoon haudat, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty.
Hoitamattomia hautoja oli hautausmaalla 383 kpl. Yhteinen kirkkoneuvosto
päätti samalla julkaista Pielavesi-Keitele –lehdessä asiasta kuulutuksen sekä
toimittaa hoitamattomille haudoille tiedoksi ilmoituksen. Asiasta julkaistiin ilmoitus myös Pielaveden seurakunnan kotisivulla sekä Pielaveden seurakunnan ilmoitustaululla.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös, että hoitamattomien hautojen poistetut
kivien sijoituspaikka on Lehtolammin hautausmaalta hautausmaan päädyssä
ja Kirkon hautausmaalta Hiekkaniemen varastorakennuksen takana. Poistettuja hautakiviä säilytetään toistaiseksi.
Kirkkolain 17 luku 5 §:n 3 ja 4 momentit:
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden
menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä
tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3
momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai
muusta hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”

Vuoden kestäneen kuulutusmenettelyn aikana 93 haudan omaiset ovat lupautuneet kunnostamaan ja hoitamaan haudat.
Kirkkolain 17 luvun 4 §:n mukaan haudalla olevaa muistomerkkiä tai muuta
rakennelmaa ei saa ilman kirkkoneuvoston lupaa viedä pois haudalta. Kun
hautaoikeus menetetään tai muuten lakkaa, hautaoikeuden haltijalle voidaan
antaa lupa poistaa haudalla oleva muistomerkki tai rakennelma.
Jollei niitä tai haudalla olevia irtaimia esineitä ole poistettu kuuden kuukauden
kuluessa hautaoikeuden päättymisestä, siirtyvät ne seurakunnalle ilman vastiketta.
Lisätietona jaetaan luettelo yksittäisistä haudoista, joiden hautaoikeus julistetaan menetetyksi, julkaistava kuulutus ja ilmoituskyltin teksti.

./..
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./.. ykn § 205
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) julistaa lisätietona jaettavan luettelon mukaisten yksittäisten hautojen hautaoikeudet menetetyksi 1.1.2022 alkaen, koska hautojen hoito on olennaisesti
laiminlyöty, eikä hautoja ole kunnostettu edellä mainitun kuulutusmenettelyn
aikana (19.5.2020–19.5.2021).
2) julkaista kuulutuksen Pielavesi-Keitele –lehdessä 17.11.2021 sekä tiedottaa
kuulutuksesta Pielaveden seurakunnan kotisivulla sekä Pielaveden seurakunnan ilmoitustaululla. Lisäksi tiedottaa kuulutuksesta hoitamattomilla haudoilla
30.4.2022 mennessä.
3) että, haudalla olevat muistomerkit, rakennelmat tai muut esineet siirtyvät
seurakunnalle ilman vastiketta, jos hautapaikan haltija ei ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Koska haudoille
tiedotukset ajoittuvat kesäkaudelle 2022, niin kivet poistettaisiin vasta aikaisintaan marraskuulla 2022.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Pielaveden ja Keiteleen seurakunnan virkojen lakkauttaminen
Järjestelytoimikunta 28.10.2021 § 20:
Pielaveden ja Keiteleen seurakunnat on päätetty lakkauttaa Kirkkohallituksen
päätöksellä ja seurakunnat liittyvät 1.1.2022 lukien perustettavaan uuteen Nilakan seurakuntaan.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun §:n 8 mukaan järjestelytoimikunnan tehtävänä on
mm. tehdä sopimukset viranhaltijoiden siirroista ja työntekijöiden sijoittamisesta. Nilakan seurakunnan viroiksi ja työsuhteiksi siirtyvät Pielaveden ja Keiteleen seurakuntien seurakuntatyön virat ja työsuhteet. Sen sijaan ko. seurakuntiin sijoitettujen seurakuntayhtymän virat ja työsuhteet pysyvät ennallaan
seurakuntayhtymän virkoina ja työsuhteina. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
seurakuntayhtymissä virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta kirkkolain 9
luvun §:n 3 mukaisesti.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on jo päättänyt Nilakan seurakunnan
kirkkoherran ja kappalaisen virkojen perustamisesta ja palvelussuhteen ehdoista.
Järjestelytoimikunnan tulee tehdä esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavien virkojen lakkauttamisesta:
- Pielaveden seurakunta: kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, kanttorin virka ja
kaksi diakoniatyöntekijän virkaa ja
- Keiteleen seurakunta: kirkkoherran virka, kanttorin virka, diakoniatyöntekijän virka, nuorisotyönohjaajan virka ja lastenohjaajan työsuhde.
Puheenjohtajan ehdotus:
Järjestelytoimikunta esittää Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavien virkojen lakkauttamisesta 1.1.2022 lukien:
- Pielaveden seurakunta: kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, kanttorin virka ja
kaksi diakoniatyöntekijän virkaa ja
- Keiteleen seurakunta: kirkkoherran virka, kanttorin virka, diakoniatyöntekijän virka, nuorisotyönohjaajan virka ja lastenohjaajan työsuhde.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
--------------

./..
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./..
Ykn § 206
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavien virkojen lakkauttamisesta 1.1.2022 lukien:
- Pielaveden seurakunta: kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, kanttorin virka ja
kaksi diakoniatyöntekijän virkaa ja
- Keiteleen seurakunta: kirkkoherran virka, kanttorin virka, diakoniatyöntekijän virka, nuorisotyönohjaajan virka ja lastenohjaajan työsuhde.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Nilakan seurakunnan virkojen perustaminen
Järjestelytoimikunta 28.10.2021 § 21:
Pielaveden ja Keiteleen seurakunnat on päätetty lakkauttaa Kirkkohallituksen
päätöksellä ja seurakunnat liittyvät 1.1.2022 lukien perustettavaan uuteen Nilakan seurakuntaan.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun §:n 8 mukaan järjestelytoimikunnan tehtävänä on
mm. tehdä sopimukset viranhaltijoiden siirroista ja työntekijöiden sijoittamisesta. Nilakan seurakunnan viroiksi ja työsuhteiksi siirtyvät Pielaveden ja Keiteleen seurakuntien seurakuntatyön virat ja työsuhteet. Sen sijaan ko. seurakuntiin sijoitettujen seurakuntayhtymän virat ja työsuhteet pysyvät ennallaan
seurakuntayhtymän virkoina ja työsuhteina. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
seurakuntayhtymissä virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta kirkkolain 9
luvun §:n 3 mukaisesti.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on jo päättänyt Nilakan seurakunnan
kirkkoherran ja kappalaisen virkojen perustamisesta ja palvelussuhteen ehdoista.
Järjestelytoimikunnan tulee tehdä esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavien virkojen perustamisesta Nilakan seurakuntaan: kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, kanttorin virka ja kaksi diakoniatyöntekijän virkaa. Lisäksi Nilakan seurakunnassa tulee olemaan lastenohjaajan työsuhde, työsuhdetta ei tarvitse kuitenkaan perustaa. Virkojen perustamisen jälkeen järjestelytoimikunta siirtää
työntekijät uusiin virkoihin ja työsuhteisiin.
Puheenjohtajan ehdotus:

Järjestelytoimikunta:
1) esittää Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää perustaa seuraavat virat
1.1.2022 lukien Nilakan seurakuntaan: kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa,
kanttorin virka ja kaksi diakoniatyöntekijän virkaa ja
2) siirtää yhteisen kirkkovaltuuston perustamispäätöksen jälkeen nykyiset viranhaltijat ja työntekijät Nilakan seurakunnan virkoihin ja työsuhteisiin
1.1.2022 lukien entisin palkkaeduin seuraavasti:
nuorisotyönohjaajan virkaan Jyrki Kiukkonen
nuorisotyönohjaajan virkaan Jaana Kiukkonen
kanttorin virkaan Minna Tissari
diakonianviranhaltijan virkaan Minna Toivanen
diakonianviranhaltijan virkaan Johanna Konttinen
lastenohjaajan työsuhteeseen Jaana Saastamoinen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
-------------./..
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./..
Ykn § 207
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
perustaa seuraavat virat 1.1.2022 lukien Nilakan seurakuntaan: kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, kanttorin virka ja kaksi diakoniatyöntekijän virkaa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Palvelusihteerin valitseminen
Ykn § 208
Asian valmistelija: toimistopäällikkö Riitta Kaasinen
Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelusihteerin virka on ollut haettavana viimeistään 3.10.2021. Tehtävän virkapaikka on Iisalmi.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.9.2021 § 147 päättänyt julistaa
haettavaksi palvelusihteerin viran ajalle 13.9.–3.10.2021.
Palvelusihteerin kelpoisuusvaatimukseksi määriteltiin soveltuva opistotasoinen
tutkinto ja alan tuntemus sekä määriteltiin, että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan ja viran peruspalkka on 2 301,95 euroa.
Samalla palvelusihteerin haastattelutyöryhmään valittiin yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Osmo Turkki, hallintojohtaja Katariina Bergbacka ja palvelupäällikkö Riitta Kaasinen.
Hakijoita palvelusihteerin tehtävään oli yhteensä 13, joista viisi on kutsuttu
haastatteluun. Haastatteluun kutsutuista yksi perui hakemuksensa. Haastattelut pidettiin 27.10.2021. Haastattelun jälkeen valintatyöryhmä esittää, että
palvelusihteerin virkaan valitaan Maarit Holappa ja varalle Sari Saarelainen.
Haastattelutyöryhmän jäsen Osmo Turkki oli estynyt osallistumaan haastatteluihin.
Lisätietona toimitetaan:
- Hakijayhteenveto 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:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) valita vakinaiseen palvelusihteerin virkaan 1.3.2022 alkaen Maarit Holapan
ja varalle Sari Saarelaisen. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuva kokonaisarvio.
2) viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan ja viran peruspalkka on 2 301,95 euroa ja
3) virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan, kun valittu on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, mutta
kuuden kuukauden koeaikaa ei vaadita.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Siivoustyönohjaajan valitseminen
Ykn § 209
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.9.2021 § 156 päättänyt julistaa
haettavaksi siivoustyönohjaajan työsuhteen ajalle 13.9.–10.10.2021. Tehtävän virkapaikka on Iisalmi.
Siivoustyönohjaajan kelpoisuusvaatimukseksi määriteltiin soveltuva opistotasoinen tutkinto ja alan tuntemus sekä määriteltiin, että työsuhteen palkkaus
määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan ja viran peruspalkka on 2 179,55
euroa.
Samalla siivoustyönohjaajan haastattelutyöryhmään valittiin yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tarja Roivainen, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö ja laitoshuoltaja Ritva Sipola.
Hakijoita siivoustyönohjaajan tehtävään oli yhteensä kuusi, joista kolme on
kutsuttu haastatteluun. Haastatteluun kutsutuista yksi perui hakemuksensa.
Haastattelut pidettiin 26.10.2021. Haastattelun jälkeen valintatyöryhmä esittää, että siivoustyönohjaajan työsuhteeseen valitaan Taina Tolppanen ja varalle Maarit Rönkkö.
Taina Tolppanen on ilmoittanut 8.11.2021, että hän ei ota tehtävää vastaan.
Lisätietona toimitetaan:
- Hakijayhteenveto 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:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että:
1) vakinaiseen siivoustyönohjaajan tehtävään valitaan Maarit Rönkkö. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuva kokonaisarvio.
2) tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan ja peruspalkka on 2 179,55 euroa ja
3) tehtävä täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan, kun valittu on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Eron myöntäminen palvelusihteeri Riitta Koivistoiselle
Ykn § 210
Palvelusihteeri Riitta Koivistoinen on toimittanut 13.10.2021 irtisanoutumisilmoituksen palvelusihteerin virasta 1.9.2022 lukien.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää palvelusihteeri Riitta Koivistoiselle eron virastaan 1.9.2022 lukien.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 282

9.11.2021

Palvelusihteerin viran haettavaksi julistaminen
Ykn § 211

Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Palvelusihteeri irtisanoutuu virastaan 1.9.2022 lukien ja hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on 30.3.2022. Palvelusihteerin tehtävien hoitamiseen on
tarpeen valita uusi työntekijä. Tehtävät sijoittuvat hautauspalveluihin.
Palvelusihteerin virkaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: hautauksiin liittyvät
asiat, hautakirjanpito, haudanhoitojen laskutus, tilavaraukset toimituksille sekä asiakaspalvelu (ulkoiset ja sisäiset).
Palvelusihteerin tehtävän kelpoisuusehtona on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava alempi soveltuva opistotasoinen tutkinto ja
alan tuntemus.

Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää julistaa palvelusihteerin viran haettavaksi ajalla 29.11.–
19.12.2021, jolloin tehtävä olisi mahdollista täyttää 1.4.2022 lukien, valittu
henkilö hoitaa tehtävää viransijaisena ajalla 1.4.–31.8.2022 palvelupäällikön viranhaltijapäätöksellä,
2) päättää, että tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 402 mukaan ja
tehtävän peruspalkka 2 080,18 euroa,
3) päättää valita valintaa valmistelevaan haastattelutyöryhmään hallintojohtaja Katariina Bergbackan, palvelupäällikkö Riitta Kaasisen ja yhden kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämän edustajan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Haastattelutyöryhmään yhteisen kirkkoneuvoston
edustajaksi valittiin Martti Sallinen.
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Aloite yhteiselle kirkkovaltuustolle Varpaisjärven seurakunnan tilakysymyksiin liittyen
Ykn § 212
Eläkeliiton Varpaisjärven yhdistys on toimittanut Ylä-Savon seurakuntayhtymälle 28.10.2021 vetoomuksen. Vetoomuksen sisältö on seuraava:
”Me allekirjoittaneet vetoamme Ylä-Savon yhteiseen kirkkovaltuustoon ja
Kuopion tuomiokapituliin, että nämä seurakuntayhtymän ja Kuopion hiippakunnan ylimpinä päättävinä eliminä keskeyttäisivät välittömästi meneillään
olevan suunnittelutyön, joka tähtää Varpaisjärven kirkon muuttamiseen nk.
monitoimikirkoksi.
Ehdotamme, että tuohon suunnittelutarkoitukseen varattu määräraha käytetään sen sijaan joko uuden seurakuntatalon rakentamisen suunnitteluun tai
nykyisen seurakuntatalon muutos- ja korjaustöiden suunnitteluun.
Perustelemme vetoomustamme sillä, että arkkitehti Josef Stenbackin suunnittelema ja rakentama Varpaisjärven kivikirkko on arkkitehtonisesti arvokas kokonaisuus ja sitä ei saa turmella tehtävillä muutostöillä. Lapinlahden kunnan
Varpaisjärven kirkonkylän osayleiskaavassa kirkko on merkitty kirkkolain nojalla suojelluksi rakennukseksi SRK-merkinnällä.
Kirkkosalin perälle rakennettavista kokoustiloista ei saada yhtä toimivia kuin
jos ne ovat erillisessä rakennuksessa. Myös muutostöiden kustannukset voivat
nousta yllättävin suuriksi. Tämän vuoksi esitämme, että kirkko säilytetään
kirkkona ja seurakuntakoti toteutetaan joko uudisrakennuksena ja tai korjaamalla nykyistä seurakuntataloa.
Muistutamme päättäjiä siitä, että meillä varpaisjärveläisillä on tasaveroiset oikeudet saada samat palvelut kuin mitkä muissakin seurakuntayhtymän seurakunnissa seurakuntalaisten käytössä.
Varpaisjärvellä 29.9.2021, yhteensä 689 allekirjoitusta.” Samalla kertaa luovutettiin lisäperusteluita asiaan liittyen.
Lisätietona jaetaan aloitteentekijöiden lisäperustelut asiaan liittyen.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Varpaisjärven Eläkeliiton aloitteen tietoonsa saatetuksi. Kirkkotyöryhmän
työskentely on kesken ja työryhmän tehtäväksi on annettu Varpaisjärven tilaasioiden kokonaisvaltainen käsittely. Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu kirkon
tilaluonnokseen kokouksessaan 30.11.2021 ja seurakuntayhtymässä tilaasioista järjestetään valtuustoseminaari 26.1.2022.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 284

9.11.2021

Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 213
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 9.10.–27.10.2021, pykälät 173–177.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 12.–27.10.2021, pykälät 81–84, 193–
201.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 9.–27.10.2021, pykälät 9, 80.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 9.–27.10.2021, pykälät 212–213.
Seurakuntapuutarhurin henkilöstöhallinnon päätökset 9.―27.10.2021, pykälät
333―339.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 27 / 26.10.2021: Rakennusavustusuudistus.
- 26 / 13.10.2021: Piispainkokouksen neljä päätöstä kirkon säädöskokoelmaan.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A7 / 14.10.2021: Seurakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittaminen
seurakuntaliitostilanteissa.

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

-

Varpaisjärven seurakuntaneuvoston yhteiselle kirkkoneuvostolle kokouksessaan 29.9.2021 § 45 toimittama asia Varpaisjärven seurakunnan tilaasioihin liittyen. Pykälä toimitetaan lisätietona.

-

Keskiviikkona 26.1.2022 klo 17 pidetään valtuustoseminaari, jossa ovat
käsittelyssä kolmen kiinteistöjen tulevaisuuden suunnitelmien laadintaa:
Hirsikankaan leirikeskus, Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus ja Varpaisjärven
seurakuntatalo.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 285

9.11.2021

Kokouksen päättäminen
Ykn § 214
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

