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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 217
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 23.11.2021. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 218
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

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

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 219
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että ensin käsitellään § 222, Varpaisjärven
kirkon muutossuunnitelmat ja esityslistalle lisätään § 228, tilusvaihto.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 293

30.11.2021

Hallintojohtajan selvitys vireille tulevista asioista
Ykn § 220
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.
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Nilakan seurakunnan seurakuntaneuvoston valitseminen vuodelle 2022
Nilakan vaalilautakunta 18.11.2021 § 5:
Keiteleen seurakunta ja Pielaveden seurakunta liittyvät 1.1.2022 Nilakan seurakunnaksi. Kirkkolain 23 luvun §:n 10 mukaan kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos, seurakunta liittyy seurakuntayhtymään
tai eroaa siitä taikka seurakuntayhtymä puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen
kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella. Kirkkohallitus on 20.4.2021 § 70 seurakuntien liittämispäätöksessään päättänyt, että Nilakan seurakunnan seurakuntaneuvosto muodostetaan 1.1.2022 lukien syksyllä 2018 pidettyjen seurakuntavaalien tulosten/ehdokaslistojen perusteella. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisenä
kirkkovaltuustona ajalla 1.1.2022-31.12.2022 toimii 1.1.2021 toimintansa
aloittanut yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun §:n 54:ssä säädetään kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston muodostamisesta vaaleja toimittamatta.
Kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto muodostetaan kirkkolain 23 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa uusia
vaaleja toimittamatta edellisten vaalien tuloksen perusteella seuraavasti:
1) kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkovaltuusto edellisten vaalien kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston ehdokaslistojen perusteella. Kirkkohallituksen
päätöksen mukaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisenä kirkkovaltuustona ajalla 1.1.2022-31.12.2022 toimii 1.1.2021 toimintansa aloittanut yhteinen
kirkkovaltuusto.
2) seurakuntaneuvosto edellisten vaalien kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston ehdokaslistojen perusteella sen jälkeen, kun yhteinen kirkkovaltuusto
on muodostettu.
Nilakan seurakunnan seurakuntaneuvoston paikkaluku on 12 Keiteleen ja Pielaveden seurakuntien yhteenlasketun jäsenmäärän perusteella
(5156/31.12.2020).
Mitä tulee paikkojen jakautumiseen Keiteleen ja Pielaveden seurakuntien kesken, sovelletaan siitä mitä on säädetty yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen
jakautumisesta. Kirkkolain 11 luvun 7 § 3. mom: ”Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin
vaalikautta varten.”

./..
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./.. Nilakan vaalilautakunta 18.11.2021 § 5:
Jäsenmäärän mukainen
jako seurakuntaneuvostopaikat:
srk
Pielavesi
Keitele

jäsenmäärä perus31.12.2020 paikat
3 492
2
1 664
2
5 156
4

osuus
%:eina
5,418
2,582

osuus
paikat
paikkoina yhteensä
5
7
3
5
8
12

Keiteleen seurakunnan paikkoja Nilakan seurakunnassa olisi näin viisi ja Pielaveden seurakunnan paikkoja puolestaan seitsemän, yhteensä paikkoja on 12.
Nilakan seurakuntaneuvoston kokoonpano vuonna 2022 olisi seuraava:
Entinen Pielaveden seurakunta:
1. Janatuinen Pekka Olavi
2. Leppänen Paavo Juhani
3. Nousiainen Eliina Inkeri
4. Pietikäinen Minna Liisa
5. Rytkönen Tuula Tellervo
6. Väänänen Auli Elisa
7. Väänänen Mari Johanna
Varajäseninä toimivat:
Yrjänä Vesa Heikki Sakari, Niskanen Aune Kaarina ja Rautiainen Jouni Vihtori
Entinen Keiteleen seurakunta:
1. Hintsala Kirsti
2. Keränen Ella
3. Kukkonen Jouko
4. Nuutinen Ari
5. Rönnmark Martti
Varajäseninä toimivat:
Muhos Virpi ja Tirkkonen Mirja
Ehdotus:

Nilakan seurakunnan vaalilautakunta:
1) toteaa, että Nilakan seurakuntaneuvostoon vuodelle 2022 valitaan seuraavat henkilöt ja varajäsenet:
Entinen Pielaveden seurakunta:
1. Janatuinen Pekka Olavi
2. Leppänen Paavo Juhani
3. Nousiainen Eliina Inkeri
4. Pietikäinen Minna Liisa
5. Rytkönen Tuula Tellervo
6. Väänänen Auli Elisa
7. Väänänen Mari Johanna
Varajäseninä toimivat:
Yrjänä Vesa Heikki Sakari, Niskanen Aune Kaarina ja Rautiainen Jouni Vihtori
./..
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./.. Nilakan vaalilautakunta 18.11.2021 § 5:
Entinen Keiteleen seurakunta:
1. Hintsala Kirsti
2. Keränen Ella
3. Kukkonen Jouko
4. Nuutinen Ari
5. Rönnmark Martti
Varajäseninä toimivat:
Muhos Virpi ja Tirkkonen Mirja
2) antaa muutetun vaalin tuloksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös:

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

Ykn § 221
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Nilakan seurakuntaneuvoston muutetun vaalin tuloksen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Varpaisjärven kirkon muutossuunnitelmat
Ykn § 222
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on 40 000 euron suuruinen
määräraha Varpaisjärven kirkon kirkkotilan muutosten suunnittelua varten.
Kirkkotilan muutosten toteuttaminen vaatii hyvää, kokenutta suunnittelijaa ja
yhteistoimintaa tilan käyttäjien kanssa. Kun kysymyksessä on tilan olennainen
muutos, asiaan tarvitaan myös Museoviraston lausunto.
Kirkollisen rakennuksen olennaiseen muuttamiseen, purkamiseen tai sen käyttötarkoituksenmuuttamiseen sekä käytöstä luopumiseen tarvitaan kirkkohallituksen vahvistamispäätös. Olennaisia muutoksia ovat kirkon ulko- tai sisäasun
muuttaminen sekä kirkon rakenneratkaisut. Olennainen muutos arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Sisäasun olennaisia muutoksia ovat mm. kirkkosalin tilajaon muutokset, tyyli- tai väriasun tai kiinteän sisustuksen muutokset, alttarialueen ja kuoriosan muutokset, mukaan lukien etummaisten kiinteiden penkkien poistot.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.9.2021 § 151 päättänyt valita
suunnittelutyöryhmän Varpaisjärven kirkon kirkkotilan muutosten suunnittelua
varten. Työryhmään valittiin kirkkoherra Timo Vainikainen, kiinteistöpäällikkö
Jarno Rönkkö, hallintojohtaja Katariina Bergbacka ja yhden yhteisen kirkkoneuvoston edustajana Tiina Juutinen. Lisäksi hallintojohtaja on kutsunut työryhmän työskentelyyn mukaan yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina
Siirolan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuomo Lahtisen.
Tilan suunnittelijaksi on valittu SAFA arkkitehti Arto Mattila Kuopiosta.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.10.2021 § 193 päättänyt antaa
Varpaisjärven kirkon suunnittelutyöryhmän tehtäväksi miettiä myös tilatarpeiden kokonaisuutta Varpaisjärven seurakunnassa.
Kirkkotyöryhmä on kokoontunut tähän mennessä kolme kertaa. Työryhmä on
tehnyt esityksen Varpaisjärven kirkon muutostöistä. Muutossuunnitelmista on
tulossa Museoviraston lausunto ja Museovirasto on tietoinen nyt suunnitelluista muutoksista. Työryhmä jatkaa työskentelyään ja ottaa kantaa Varpaisjärven tilakokonaisuuteen.
Suunnitelmat sisältävät mm. seuraavia muutoskokonaisuuksia:
-

minikeittiö ja paikka kirkkokahveille kirkkosalin perällä,

-

uusi porras ja invaluiska ulko-oven yhteyteen,

-

leikki- ja rauhoittumispaikka lapsille,

-

invaluiska alttarille ja paikka kolmelle pyörätuolille,

-

kuorin laajennus,
./..
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./.. ykn § 222
-

wc kirkon eteisen yhteyteen,

-

sisäpinnat: pintojen puhdistus ja huoltomaalaus,

-

ulkopuoliset korjaukset: kivisaumojen osittainen korjaus ja kattoveden ohjaaminen maahan,

-

lehterin lattian muutos ja

-

kaappitilaa soittimille lehterillä.

Esitettyjen muutosten kustannusarviot eivät ole vielä valmistuneet, eikä
myöskään ole vielä selvillä, toteutetaanko kaikki muutossuunnitelmat.
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa suunnitelmista kokouksessaan 29.11.2021, yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee niitä kokouksessaan
30.11.2021 ja yhteinen kirkkovaltuusto 7.12.2021. Koska muutossuunnitelmat
sisältävät olennaisia muutoksia, tarvitaan asiaan Museoviraston lausunto.
Suunnitelmat alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettaviksi.
Lisätietona jaetaan Varpaisjärven kirkon muutossuunnitelmat. Arkkitehti Arto
Mattila tulee yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään suunnitelmia.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Varpaisjärven kirkon muutossuunnitelmat esitetyllä tavalla.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin tietoon saatetuksi laadittu korjaustoimenpiteiden kustannusarvio ja
Museoviraston asiaa koskeva myönteinen lausunto. Tammikuun 2022 yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen valmistellaan ehdotus siitä, mitkä nyt hyväksytyistä korjauksista ja muutoksista kirkossa toteutetaan ja millä aikataululla.
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Kuopion hiippakunnan koulutusavustuksen hakeminen vuodelle 2022
Ykn § 223

Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Seurakuntien on mahdollista hakea Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta
taloudellisin perustein koulutusavustusta työntekijöiden koulutussuunnitelman
toteuttamiseen. Koulutusavustusta voidaan myöntää kurssimaksuihin sekä
koulutuksesta aiheutuviin matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksiin.
Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista
− kirkon henkilöstökoulutukseen (Kirkon koulutuskeskus julkaisee vuosittain koulutustarjonnan kokonaisuuden),
− seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen sekä
− erityisestä syystä myös muuhun koulutukseen.
Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta aiheutuviin kustannuksiin.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on jo pitkään ollut haastava, vaikka kirkollisveroprosenttia korotettiin vuonna 2016 1,5 -> 1,65 prosenttiin ja käyttötalouden kustannuksia on toiminta-aikana 2011–2020 pystytty vähentämään noin 15 prosenttia tai noin miljoona euroa. Tosin vuosi 2020
ei ole suoraan vertailukelpoinen, koska korona keskeytti useimmat toiminnot
ja määrärahoja jäi käyttämättä.
Seurakuntayhtymän tilinpäätökset ovat pääosin olleet alijäämäisiä ja taseeseen kertynyt ylijäämä supistunut vuoden 2011 alun 3,7 miljoonasta vuoden
2020 lopun 2,5 miljoonaan. Haasteina ovat erityisesti jäsenmäärän jatkuva
väheneminen (31.10.2021 yhteensä 30 905 jäsentä) ja suhteellisen pienen talousyksikön suuren kiinteistömassan ylläpitäminen. Vuoden 2022 talousarvion
tulos ennakoi alijäämää 164 000 euroa ja huolena jo tässä vaiheessa on kirkollisverojen mahdollisesti liian positiivisesti arvioitu kertymä.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteisen koulutussuunnitelman kokouksessaan 19.10.2021 ja koulutussuunnitelman kustannukset yhteensä ovat 46 700 euroa. Henkilöstön koulutukseen käytettävät varat on pyritty pitämään heikkenevästä taloustilanteesta huolimatta kohtuullisella tasolla, vaikka koulutussuunnitelman kokonaissumma onkin laskenut vuodesta 2020 noin 12 prosenttia.
Vuoden 2022 koulutussuunnitelmassa olevista koulutuksista kirkon henkilöstökoulutuksen osuus on 24 906 euroa.

Hallintojohtajan ehdotus:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee Kuopion tuomiokapitulilta koulutusavustusta vuodelle 2022 työntekijöidensä koulutussuunnitelman kirkon henkilöstökoulutuksen osuuden toteuttamiseen mahdollisen enimmäismäärän.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- ote ja avustushakemus Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
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Kirkon keskusrahaston korjausavustuksen hakeminen Varpaisjärven kirkon muutostöihin
Ykn § 224
Kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden rakennusten rakentamiseen
ja korjaamiseen sekä kirkollisen arvoesineistön hoitoon tarkoitettujen avustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden 2022 alusta alkaen. Valtion rahoituksesta myönnettävä avustus kohdistetaan tarkemmin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen rakennusperinnön sekä arvoesineistön hoitoon ja kirkon
keskusrahaston tuki suunnataan seurakunnan toiminnan parantamiseen tähtääviin korjaushankkeisiin sekä rakennuksen käyttökelpoisuuden kannalta
välttämättömiin korjauksiin.
Avustusten uudet nimitykset ovat Avustus kirkollisen kulttuuriperinnön
hoitoon (nykyinen valtion rahoituksesta jaettava avustus) ja Kirkon keskusrahaston korjausavustus (nykyinen kirkon keskusrahaston tuki).
Avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon voidaan myöntää
kirkkolain tarkoittamille kirkollisille rakennuksille, jotka on suojeltu kirkkolain,
rakennusperinnön suojelulain tai asemakaavan perusteella. Avustusta voidaan
myöntää rakennuksen rakenteiden ja pintojen kunnostukseen, korjaukseen,
restaurointiin tai konservointiin sekä sähkö-, valvonta- ja paloturvallisuusjärjestelmien investointeihin. Tätä avustusta voidaan myöntää myös kyseisten
rakennusten lähiympäristön pihojen, aitojen, porttien ja ulkovalaistuksen kunnostukseen. Kirkollisen arvoesineistön konservointiin ja säilytykseen liittyvät
hankkeet sekä sankarihautausmaiden kunnostustyöt kuuluvat myös tämän
avustuksen piiriin. Suunnitelmista tulee yleensä pyytää Museoviraston lausunto, joka liitetään avustusasiakirjoihin.
Kirkon keskusrahaston korjausavustusta voidaan myöntää muiden
kuin suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeisiin sekä suojeltujen
kirkollisten rakennusten käytettävyyttä parantaviin toimenpiteisiin. Avustusta
voidaan myöntää myös kappeleiden, kyläkirkkojen, seurakuntatalojen ja muiden vastaavien rakennusten korjaushankkeisiin.
Avustuksia ei myönnetä uudishankkeisiin, laajennuksiin, hautaustoimen
investointeihin, leirikeskuksiin, ulosvuokrattuihin rakennuksiin tai kiinteistöja asunto-osakkeisiin liittyviin hankkeisiin, irtokalusteisiin eikä pääsääntöisesti
AV-tekniikkaan liittyviin hankkeisiin.
Avustusta hakevan seurakuntatalouden veroprosentin tulee olla vähintään
1,5.
Avustuksen hakeminen
Haku tapahtuu Kirkkohallitukselle osoitettuna kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisesti. Tarvittavista liitteistä annetaan ohjeistus erikseen kirkon intranetissä. Hakemukset käsitellään hakijoiden toimittamien asiakirjojen perusteella. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään hakemustaan. Tarvittavien tietojen tulee olla talletettuna Basikseen, joka on kirkon yhteinen kiinteistöjen
kohderekisteri ja esinerekisteri. Järjestelmän avulla ylläpidetään ajantasaista
tietoa kirkon arvo-omaisuudesta sekä mahdollistetaan tarvittava raportointi.
./..
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Varpaisjärven kirkon kirkkotilaan on suunniteltu tehtävän muutoksia, koska
Varpaisjärven seurakuntatalolla on sisäilmaongelmia ja seurakunnan työntekijöiden työpisteet on siirretty vuokratiloihin ja kirkkoon. Yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut kirkon muutostöiden suunnittelun työryhmän. Suunnittelun
lähtökohtana on ollut selvittää kirkkotilan monipuolisempaa käyttöä Varpaisjärven seurakunnan tarpeet ja tulevaisuuden ennusteet huomioiden siten, että toteutuskustannukset pysyvät kohtuullisina. Työryhmä on tehnyt esityksen
Varpaisjärven kirkon muutostöistä. Muutossuunnitelmista on tulossa Museoviraston lausunto ja Museovirasto on tietoinen nyt suunnitelluista muutoksista.
Suunnitelmien toteutusta käsitellään tämän kokouksen kohdassa § 222 ja
kustannusarvio selviää sen mukaisesti.
Avustuksen hakemisen perusteet
Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on ollut koko toimintaajan 2011–2021 haastava ja vaikka käyttötalouden kustannuksia on pystytty
vähentämään huomattavasti, ovat tilinpäätökset olleet pääosin alijäämäisiä.
Seurakuntayhtymällä on suhteessa jatkuvasti supistuvaan jäsenmääräänsä
(31.10.2021 yhteensä 30 905 jäsentä) hallittavanaan suuri kiinteistömassa,
johon sisältyy esimerkiksi kirkkorakennuksia 10 kappaletta. Seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion ennakoitu alijäämä on 164 000 euroa.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta kirkon keskusrahaston
korjausavustusta Varpaisjärven kirkossa vuonna 2022 tehtäviin muutostöihin
mahdollisen enimmäismäärän.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin tietoon saatetuksi laadittu korjaustoimenpiteiden kustannusarvio ja
Museoviraston asiaa koskeva myönteinen lausunto. Tammikuun 2022 yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen valmistellaan ehdotus siitä, mitkä nyt hyväksytyistä korjauksista ja muutoksista kirkossa toteutetaan ja millä aikataululla.

Toimenpiteet:

- ote ja avustushakemus Kirkkohallitus
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Kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon tarkoitetun avustuksen hakeminen Pielaveden kirkon
korjauksiin
Ykn § 225
Kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden rakennusten rakentamiseen
ja korjaamiseen sekä kirkollisen arvoesineistön hoitoon tarkoitettujen avustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden 2022 alusta alkaen. Valtion rahoituksesta myönnettävä avustus kohdistetaan tarkemmin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen rakennusperinnön sekä arvoesineistön hoitoon ja kirkon
keskusrahaston tuki suunnataan seurakunnan toiminnan parantamiseen tähtääviin korjaushankkeisiin sekä rakennuksen käyttökelpoisuuden kannalta
välttämättömiin korjauksiin.
Avustusten uudet nimitykset ovat Avustus kirkollisen kulttuuriperinnön
hoitoon (nykyinen valtion rahoituksesta jaettava avustus) ja Kirkon keskusrahaston korjausavustus (nykyinen kirkon keskusrahaston tuki).
Avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon voidaan myöntää
kirkkolain tarkoittamille kirkollisille rakennuksille, jotka on suojeltu kirkkolain,
rakennusperinnön suojelulain tai asemakaavan perusteella. Avustusta voidaan
myöntää rakennuksen rakenteiden ja pintojen kunnostukseen, korjaukseen,
restaurointiin tai konservointiin sekä sähkö-, valvonta- ja paloturvallisuusjärjestelmien investointeihin. Tätä avustusta voidaan myöntää myös kyseisten
rakennusten lähiympäristön pihojen, aitojen, porttien ja ulkovalaistuksen kunnostukseen. Kirkollisen arvoesineistön konservointiin ja säilytykseen liittyvät
hankkeet sekä sankarihautausmaiden kunnostustyöt kuuluvat myös tämän
avustuksen piiriin. Suunnitelmista tulee yleensä pyytää Museoviraston lausunto, joka liitetään avustusasiakirjoihin.
Kirkon keskusrahaston korjausavustusta voidaan myöntää muiden
kuin suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeisiin sekä suojeltujen
kirkollisten rakennusten käytettävyyttä parantaviin toimenpiteisiin. Avustusta
voidaan myöntää myös kappeleiden, kyläkirkkojen, seurakuntatalojen ja muiden vastaavien rakennusten korjaushankkeisiin.
Avustuksia ei myönnetä uudishankkeisiin, laajennuksiin, hautaustoimen
investointeihin, leirikeskuksiin, ulosvuokrattuihin rakennuksiin tai kiinteistö- ja
asunto-osakkeisiin liittyviin hankkeisiin, irtokalusteisiin eikä pääsääntöisesti
AV-tekniikkaan liittyviin hankkeisiin.
Avustusta hakevan seurakuntatalouden veroprosentin tulee olla vähintään
1,5.
Avustuksen hakeminen
Haku tapahtuu Kirkkohallitukselle osoitettuna kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisesti. Tarvittavista liitteistä annetaan ohjeistus erikseen kirkon intranetissä. Hakemukset käsitellään hakijoiden toimittamien asiakirjojen perusteella. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään hakemustaan. Tarvittavien tietojen tulee olla talletettuna Basikseen, joka on kirkon yhteinen kiinteistöjen
kohderekisteri ja esinerekisteri. Järjestelmän avulla ylläpidetään ajantasaista
tietoa kirkon arvo-omaisuudesta sekä mahdollistetaan tarvittava raportointi.
./..
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Pielaveden kirkossa on todettu ongelmia sisäilmassa ja tehdyn kuntotutkimuksen mukaan kirkon lattiassa on kauttaaltaan ilmavuotoa, josta aiheutuu
epäpuhtautta sisäilmaan. Kuntotutkimuksessa suositellaan vaurioituneiden
alapohjan eristeiden korvaamista uusilla, yhtenäisen ilmansulkukerroksen
asentamista lattiaan ja ryömintätilan tuuletuksen parantamista.
Kirkon alapohjaan suoritettiin koealan korjaus elokuussa 2021. Samalla varmistettiin korjausten toteutuksen mahdollisuus ryömintätilan puolelta ja saatiin arvioitua korjauksesta muodostuva neliöhinta. Koealan korjauksen yhteydessä vanhat alapohjaeristeet poistettiin, alapohjarakenteet tarkastettiin,
asennettiin uusi ilmansulkukerros sekä alapohjaeristeet. Koko kirkkorakennuksen alapohjan korjauksen kustannusarvio on 400 000 euroa.
Avustuksen hakemisen perusteet
Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on ollut koko toimintaajan 2011–2021 haastava ja vaikka käyttötalouden kustannuksia on pystytty
vähentämään huomattavasti, ovat tilinpäätökset olleet pääosin alijäämäisiä.
Seurakuntayhtymällä on suhteessa jatkuvasti supistuvaan jäsenmääräänsä
(31.10.2021 yhteensä 30 905 jäsentä) hallittavanaan suuri kiinteistömassa,
johon sisältyy esimerkiksi kirkkorakennuksia 10 kappaletta. Seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion ennakoitu alijäämä on 164 000 euroa.
Kirkkohallitus on myöntänyt vuonna 2020 rakennusavustusta Pielaveden kirkon katon sekä julkisivumaalaukseen ja työt jaettiin aikanaan seurakuntayhtymässä tehtäväksi kahdessa osassa. Katon maalaus tehtiin vuonna 2020 ja
julkisivumaalaus on suunniteltu tehtäväksi 2023, jolloin myönnetyn avustuksen loppuosa olisi vielä käytettävissä.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon tarkoitettua avustusta Pielaveden kirkossa vuonna 2022 tehtäviin alapohjan korjauksiin mahdollisen enimmäismäärän.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

- ote ja avustushakemus Kirkkohallitus
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Seurakuntamestarin valitseminen
Ykn § 226

Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.10.2021 § 173 päättänyt julistaa uudestaan haettavaksi seurakuntamestarin viran, edellisellä kerralla hakijoita oli vain kaksi. Virka oli haettavana ajalla 6.10.-7.11.2021.
Hakijoita seurakuntamestarin virkaan oli yhteensä 12, joista yhteensä neljä
kutsuttiin haastatteluun, yksi kutsutuista ei tullut haastatteluun. Haastattelut
pidettiin 10.11.2021 ja 17.11.2021. Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä
esittää, että seurakuntamestarin virkaan valitaan Jukka Pekka Keränen.
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:

Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) valita vakinaiseen seurakuntamestarin virkaan Jukka Pekka Keränen. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuva kokonaisarvio,
2) viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan ja viran peruspalkka on 2 077,66 euroa ja
3) seurakuntamestarin viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden
koeaikaa ja virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan, kun
valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote hakijat ja palkkalaskenta
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Talousarviomuutokset yleishallinnon pääluokkaan vuoden 2021 talousarvioon
Ykn § 227

Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Yleishallinnon pääluokan tehtäväalueille Muu yleishallinto 1001100000, Ympäristötyö 1001100030 ja Taloushallinto 1011050000 on vuonna 2021 tulossa
määrärahaylityksiä ja vuoden 2021 talousarvioon on tarpeen tehdä kuluja lisääviä muutoksia seuraavasti:
-

Muu yleishallinto 1001100000
o 433000 Ict-palvelut, lisäys 15 000 euroa, perusteena Primetoiminnanohjausjärjestelmän pakolliset muutokset muun muassa
Kirkkohallituksen tilastointiin ja SSO-kertakirjautumiseen sekä Domus-asian- ja dokumenttienhallinnan käyttöönotto,
o 440000 Asiantuntijapalvelut, lisäys 12 600 euroa, perusteena seurakuntayhtymän uuden strategian ja valmiussuunnitelman laatiminen,
o 440550 JueEL:n alaiset ostopalvelut, lisäys 1 860 euroa, perusteena Tahko-työryhmän loppuraportin kustannus,
o 440700 Tekijänoikeusmaksut, lisäys 4 700 euroa, perusteena
aiemmin Kirkkohallituksen hoitaman Kopioston kopiointiluvan kustannuksen siirtyminen seurakuntien hoidettavaksi ja striimausten
käyttöönotosta aiheutunut Teoston mediapienluvan kustannus ja
o 461000 Ict-laitteet ja tarvikkeet, lisäys 2 000 euroa, perusteena
erilaisten it-laitteiden ja tarvikkeiden hankinta varalle.

-

Ympäristötyö 1001100030
o 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat, lisäys 6 000 euroa, perusteena talousarviossa virheellisesti tuloksi merkityn 3 000 euron
menokohdan korjaus.

-

Taloushallinto 1011050000
o 401000 Vakinaisten palkat, lisäys 7 000 euroa, perusteena eläköityneen työntekijän ennakoitua pidempi loma-aika ja säästövapaa
palvelussuhteen päättyessä,
o 412000 Eläkemaksut, lisäys 1 000 euroa, katso edellinen kohta ja
o 460000 Kalusteet, lisäys 4 000 euroa, perusteena sähköpöytien
hankinta hallinnon toimistoon taloushallinnon työntekijöille.

Muutos yleishallinnon pääluokkaan on kulujen lisäys yhteensä 54 160 euroa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
muutoksena vuoden 2021 talousarvioon yleishallinnon pääluokkaan perusteluosassa muutokset, joista aiheutuu kulujen lisäys 54 160 euroa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 306

30.11.2021

Tilusvaihto kiinteistöjen välillä
Ykn § 228
Ylä-Savon seurakuntayhtymään on saapunut tiedustelu, joka liittyy 23.9.1976
tehtyyn maa-alueen myyntiin. Kauppakirjan mukainen saanto on lainhuudattamaton kauppakirjan mukaiselle uudelle omistajalle. Kauppakirjan sisältö on
osin tulkinnanvarainen, ja se liittyy kaupan kohteena olevan määräalan suuruuteen, jossa kaupan kohteena olevan määräalan pinta-ala on ilmoitettu olevan noin 538 m2. Nykytilanteen mukaan kaupan kohteena oleva pinta ala on
noin 863 m2. Tulkinnanvaraisuutta asiassa aiheutuu aikojen kuluessa tehdyistä useista alueiden rajoja koskevista kartoituksista ja epäselvästä kauppakirjan sisällöstä. Asia on noussut esille, kun määräalalle ollaan hakemassa lainhuutoa.
Asiasta on neuvoteltu Iisalmen kaupungin kiinteistöinsinöörin ja asianosaisen
maanomistajan kesken. Iisalmen kaupungin kiinteistöinsinööri on suositellut
sujuvimpana ratkaisuna asiaan tilusvaihto- nimistä kiinteistötoimitusta, jossa
yksityishenkilöt luovuttavat Ylä-Savon seurakuntayhtymälle asemakaavan
mukaiseen tonttiin n:o 4 kuuluvan ajoväylän osuuden (257 m2) tilasta ja yksityishenkilöiden vuonna 1976 ostamasta määräalasta. Ylä-Savon seurakuntayhtymä luovuttaa yksityishenkilöille ne alueet, jotka jäävät kiinteistöjen sekä
Kankaankadun väliin ja joita ei siis mahdollisesti ole ostettu kauppakirjalla
23.9.1976. Alueet ovat samanarvoisia ja vaihto tapahtuisi vastikkeetta.
Hallintojohtajan ehdotus:

Liitteenä jaetaan kartta tilusvaihdon kohteena olevista alueista.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa suostumuksen tilusvaihtoon seuraavasti:
1) Yksityishenkilöt luovuttavat Ylä-Savon seurakuntayhtymälle asemakaavan
mukaiseen tonttiin n:o 4 kuuluvan ajoväylän osuuden (257 m2) tilasta ja yksityishenkilöiden vuonna 1976 ostamasta määräalasta ja Ylä-Savon seurakuntayhtymä luovuttaa yksityishenkilöille ne alueet, jotka jäävät kiinteistöjen sekä
Kankaankadun väliin ja joita ei siis mahdollisesti ole ostettu kauppakirjalla
23.9.1976. Alueet ovat samanarvoisia ja vaihto tapahtuisi vastikkeetta.
2) Valtuuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan tilusvaihtoon liittyvät asiakirjat.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 229
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 28.10.–19.11.2021, pykälät 21, 178–
184.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 28.10.–19.11.2021, pykälät 85–88,
202–215.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 28.10.–19.11.2021, pykälät 10, 81―84.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 28.10.–19.11.2021, pykälät 22–23, 214–
215.
Seurakuntapuutarhurin henkilöstöhallinnon päätökset 28.10.―19.11.2021,
pykälät 340―342.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A8 / 16.11.2021: 1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2022. 2. Yhteistoimintaja työsuojelukoulutus vuonna 2022.
-

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Päätettiin julistaa Iisalmen seurakunnan seurakuntamestarin virka uudelleen haettavaksi, mikäli tässä kokouksessa valittu henkilö ei ota virkaa
vastaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 308

30.11.2021

Kokouksen päättäminen
Ykn § 230
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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