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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Lahtinen avasi kokouksen ja
piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 111
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 31.5.2021. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 112
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

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

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 113
Puheenjohtajan ehdotus:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että §:ksi 114 lisättiin hallintojohtajan selvitys vireille tulevista asioista ja §:ksi 120 Pohjois-Savon Osuuspankin OP Private-sopimuksen täydentäminen, testamenttivarojen sijoitus.
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Hallintojohtajan selvitys vireille tulevista asioista
Ykn § 114
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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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 115
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 18.5.2021 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön.
18.5.2021 päätettiin seuraavista asioista:
§
§
§
§
§
§

22
23
24
25
26
27

§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020
Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilinpäätös
vuodelta 2020
Emmi ja August Teräksisen rahaston tilinpäätös vuodelta 2020
Keiteleen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020
Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta
2020
Talouden ja hallinnon kehittämisryhmän loppuraportti
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian hyväksyminen
vuosille 2021–2026
Pelisääntöjen hyväksyminen yhteishengen vaalimiseksi ja kehittämiseksi
Iisalmen hautausmaiden määrärahaylitykset vuoden 2021 talousarvioon
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuokelta 2020
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen muuttaminen
Keiteleen seurakunnan tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020
Entisten Keiteleen seurakunnan virkojen perustaminen YläSavon seurakuntayhtymään
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
18.5.2021 tekemät päätökset muutoin esitetyllä tavalla, mutta päätetään, että
yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestystä ei tarvitse alistaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Seurakuntapastorin avoinna oleva virka
Sonkajärven seurakuntaneuvosto 26.5.2021 § 56:
Rovasti Jouko Ikola toimii 10.5.–31.7.2021 seurakuntapastorin sijaisena Sonkajärven seurakunnassa. Näin ollen seurakuntapastorin virassa ei ole hoitajaa 1.8.2021 alkaen.
Sonkajärven seurakunnan talousarviossa on varattuna määräraha kirkkoherran ja seurakuntapastorin palkkaukseen. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
on istunnossaan 31.3.2021 antanut viranhoitomääräyksen pastori Anne Pulkalle Sonkajärven seurakunnan avoinna olevan kirkkoherran viran hoitamiseen ajalle 1.5.–31.7.2021. Sonkajärven seurakunnan kirkkoherra Riitta Valtokari aloittaa tehtävässään 1.8.2021.
Pastori Anne Pulkka on aloittanut Sonkajärven seurakunnassa seurakuntapastorin sijaisena 1.6.2020, kun Sonkajärven seurakuntapastorin tehtävässä toiminut pastori Atte Hokkanen siirtyi Sonkajärven seurakunnan vt. kirkkoherran
tehtävään. Anne Pulkka on toiminut vt. kirkkoherrana 15.10.2020 alkaen, kun
vt. kirkkoherra Atte Hokkanen irtisanoutui seurakuntapastorin tehtävästä ja
siirtyi toiselle paikkakunnalle. 15.10.2020 alkaen seurakuntapastorin tehtävää
on hoidettu sijaisjärjestelyin.
Sonkajärven seurakunnalle olisi hankala tilanne, mikäli seurakunnassa aloittaisi uusi kirkkoherra ja samaan aikaan uusi pastori. Pastori Anne Pulkalla on
kokemusta seurakuntapastorin työstä Sonkajärvellä sekä paikkakunnan tuntemusta. Hän pystyy perehdyttämään kirkkoherra Riitta Valtokaria hänen aloittaessaan Sonkajärven seurakunnassa, koska hän on toiminut vt. kirkkoherrana. Sonkajärven seurakunta ja Ylä-Savon seurakuntayhtymä ovat Riitta Valtokarille uusi työyhteisö samoin kuin Sonkajärvi paikkakuntana. Lisäksi pastori
Anne Pulkan toiminnassa ei ole ollut huomautettavaa hänen hoitaessaan pastorin tehtävää Sonkajärven seurakunnassa. Edellä mainituista seikoista johtuen seurakuntaneuvosto katsoo, että pastori Anne Pulkka on sopiva ja kykenevä toimimaan seurakuntapastorin virassa.
Sonkajärven seurakunnassa on ollut vuosien ajan tilanne, jossa papisto on
vaihtunut useasti. Toiminta ja sen pitkäjänteinen suunnittelu ovat kärsineet
tästä. Ehdotetuilla järjestelyillä tilanne rauhoittuu ja seurakuntaan saadaan
pysyvyyttä. Myös seurakuntapariyhteistyö haastaa seurakuntaa ja työntekijöitä pidemmän aikavälin suunnitteluun ja uusien mahdollisuuksien kokeilemiseen. Tähän tarvitaan resurssia. Seurakunnan toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön riittävyyden kannalta virka on perusteltua täyttää 1.8.2021 alkaen
toistaiseksi.
Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että seurakuntapastorin viran täyttäminen toistaiseksi on välttämätöntä, jotta Sonkajärven seurakunnan toiminta ja sen pitkäjänteinen suunnittelu mahdollistuu pysyvien ja
vakituisten työntekijöiden toimesta. Seurakuntapastorin viran täytön jälkeen
seurakunnassa on pitkästä aikaa virat täytettyinä.
./..
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./.. Sonkajärven seurakuntaneuvosto 26.5.2021 § 56:
Varapuheenjohtajan esitys:
1. Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää avoinna oleva Sonkajärven seurakuntapastorin virka 1.8.2021 alkaen toistaiseksi.
2. Sonkajärven seurakuntaneuvosto esittää Sonkajärven avoinna olevaan seurakuntapastorin virkaan pastori Anne Pulkkaa 1.8.2021 alkaen toistaiseksi, mikäli Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto myöntää viralle
täyttöluvan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Anne Pulkka jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi eikä osallistunut
päätöksentekoon.

Ykn § 116
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

-------------

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Sonkajärven seurakuntaneuvostolle luvan
täyttää seurakuntapastorin virka vakinaisesti 1.8.2021 lukien.
Anne Pulkka poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi,
eikä hän osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon.
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Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2022―2024 ja talousarvioraami
vuodelle 2022
Ykn § 117
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Seurakuntayhtymän hallinnossa on valmisteltu Ylä-Savon seurakuntayhtymän
talousarvioraami vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2022–2024.
Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on koko toiminta-ajan 2011–2020
ollut suhteellisen haastava ja tilinpäätökset vuosia 2014, 2017 ja 2020 lukuun
ottamatta alijäämäisiä. Vuosien 2014 ja 2017 ylijäämät aiheutuivat pääosin tilivuosille kohdistuneista kertaluonteisista varsinaisen toiminnan ulkopuolisista
eristä ja 2020 koronapandemian aiheuttamasta toiminnan vähentymisestä sekä talouskehityksen osin odottamattomasta kohtuullisesta kehityksestä. Seurakuntayhtymän käyttötalouden toimintakate (=nettomenot) on alijäämistä
huolimatta vähentynyt toiminta-aikana 15,6 %, noin 1,1 milj. euroa. Vuoden
2020 luvut eivät tosin ole suoraan vertailukelpoisia, kun toiminta piti käytännössä ajaa maaliskuussa alas ja määrärahoja jäi sen myötä käyttämättä.
Talouden tilanne on koronapandemiasta huolimatta säilynyt odottamattoman
hyvänä, eikä kirkollisverojen osalta toteutunut merkittävää vähennystä vuoden 2020 aikana. Kuluvan vuoden kirkollisverotilitysten tilanne 5/2021 on
+1,1 % ja vuosi toteutuu arvion mukaan lievällä, noin 0,4 % kasvulla. Tulevina vuosinakin 2022-2024 verokertymä säilyisi melko vakaana mutta lievästi
vähentyen: 2022 -0,8 %, 2023 -0,4 % ja 2024 -0,5 %. Arvio perustuu soveltaen Kirkkohallituksen ennusteeseen seurakuntien kirkollisvero- ja jäsenkehityksestä, joka on julkaistu 5/2021.
Seurakuntarakenteemme on muutoksessa, kun vuoden 2021 alussa Keiteleen
seurakunta liittyi Ylä-Savon seurakuntayhtymään ja vuoden 2022 alussa Pielaveden ja Keiteleen seurakunnat liittyvät yhteen perustaen uuden Nilakan
seurakunnan. Liitoksen vaikutuksena perustettavan seurakunnan palkkamäärärahoja on vuoden 2022 talousarvioraamissa vähennetty Keiteleen päättyvien kirkkoherran ja kanttorin virkojen osalta noin 66 %, eli 77 000 euroa.
Raamiin on tehty lisäykset yleishallinnon kirkolliset vaalit-kohdalle 32 000 euroa, Iisalmen seurakunnan Pähee -hankkeelle 12 000 euroa ja hautaustoimen
pääluokkaan Iisalmen hautausmaalle 75 000 euroa. Perusteina seurakuntavaalit 2022, Pähee -hankkeen jatkuminen vuoden 2022 loppuun ja Iisalmen
hautausmaiden haudankaivun siirtyminen ulkoiseksi palveluksi. Lisäys 75 000
euroa on nettosumma, johon laskettu palvelun lisäkustannus ja vähennyksenä
palkkasumman muutos sekä hautaukseen liittyvien maksujen korotus.
Talousarvioraami 2022 on laadittu niin, että käyttötalouden nettokustannuksiin on laskettu edellä mainittujen muutosten lisäksi vähennys
1,0 %, jolloin käyttötalouden nettokustannukset vähenisivät laskennallisesti 0,3 % ja 17 545 euroa verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Raamin kokonaissumma on 6 606 244 euroa. Seurakunnallisen toiminnan raami on yhteensä 3 559 480 euroa.
./..
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Suunnitelmavuoden 2023 osalta vähennystavoite on edelleen 1,0 prosenttia ja
vuoden 2024 luvut ovat samansuuruiset kuin 2023. Suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole tässä vaiheessa sitovia.
Seurakuntien yhteisövero-osuuden korvannut valtionrahoitus maksetaan kuntien asukasluvun perusteella ja sitä saataneen tulevina vuosina noin 808 000
euroa indeksikorotuksen kattaessa kuntien väkiluvun vähenemän.
Arvio tilikausien tuloksista on raamin toimintakatteilla, verotuloarvioilla ja
muilla tuloslaskelman erillä 2021 ylijäämäinen noin 46 000 euroa ja 2022 alijäämäinen 95 640 euroa. Vuoden 2023 tulos olisi ylijäämäinen 1 607 euroa
ja vuoden 2024 alijäämäinen 32 393 euroa.
Vuosikate ei riittäisi arvion mukaan kattamaan poistoja suunnitelmakaudella
2022–2024 yhtenäkään vuotena.

Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron vähennys
Tilikauden ali/ylijäämä

TP 2020

TA 2021
tot.arvio

TA 2022

TS 2023

TS 2024

611 548

521 017

379 556

476 803

442 803

-494 357

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

117 191

21 017

-120 444

-23 197

-57 197

24 804

24 804

24 804

24 804

24 804

141 995

45 821

-95 640

1 607

-32 393

Lisätietona jaetaan vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja pääluokkakohtainen talousarvioraami 2022.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraamin vuodelle 2022.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Talousarvion toteutumisvertailut ajalta 1.1.–30.4.2021
Ykn § 118
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Yhteiselle kirkkoneuvostolle toimitetaan tiedoksi talousarvion toteutumisvertailu ja investointien toteutumisvertailu ajalta 1.1.–30.4.2021. Yhteisen kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluu erityisesti yleishallinnon, hautaustoimen,
kiinteistötoimen ja investointien määrärahojen seuranta.
Taloussäännön 21 §:n mukaan toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja muille hallintoelimille tietoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle.
Koko seurakuntayhtymän käyttötalouden toteuma 1-4/2021 on 27,2 %, kun
se 1-4/2020 oli 31,1 %. Vuoden 2020 käyttötalouden luvuissa ei ole mukana
Keiteleen tietoja. Kirkollisverojen muutos 1-5/2021 verrattuna vuoteen 2020
on +1,2 %. Vuosikate 1-4/2021 on ylijäämä 928 926 euroa, kun se 1-4/2020
oli 474 374 euroa. Suurta eroa edellisen vuoden lukuihin selittävät erityisesti
167 000 suuremmat puunmyyntitulot ja 177 000 euroa suuremmat rahoitustuotot.
Talousarviossa 2021 ennakoitu kirkollisveron määrä 6 738 000 euroa perustui
talousarvion laadintavaiheen mukaiseen vuoden 2020 verotilitysten toteumaarvioon, joka lopulta ylittyi selvästi. Arvio vuoden 2021 kirkollisveroista on nyt
6 970 000 euroa, eli 232 000 euroa suurempi. Talousarviossa vuoden 2021
tulokseksi ennakoitiin alijäämää 249 000 euroa mutta arvio tällä hetkellä on
noin 46 000 euron ylijäämä, jos käyttötalous ja tuloslaskelman muut erät toteutuisivat talousarvion mukaisesti. Kaikki luvut ovat tässä vaiheessa arvioita,
joten ennuste ei ole sitova.
Lisätietona jaetaan talousarvion toteutumisvertailu 11 sivua (yhteensä, pääluokittain ja pääluokat kooste) ja investointien toteutumisvertailu 1 sivu ajalta
1.1.–30.4.2021.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailun ja investointien toteutumisvertailun ajalta 1.1.–30.4.2021.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti kesällä 2021
Ykn § 119
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä kesälle 2021. Hakattavat leimikot lueteltu alla:
- Pielavedellä, tilalla 595-422-16-112, Pappila
- Avohakkuu
4,0 ha
hakkuukertymäarvio
- Harvennus
1,3 ha
hakkuukertymäarvio
- Siemenpuuhakkuu
0,6 ha
hakkuukertymäarvio
- Keiteleellä, tilalla 239-408-11-97, Pahkamäki
- Avohakkuu
2,9 ha
hakkuukertymäarvio
- Keiteleellä, tilalla 239-408-30-1, Lähteenmäki
- Ensiharvennus
19,9 ha
hakkuukertymäarvio
- Keiteleellä, tilalla 239-408-16-69, Kettupalsta
- Avohakkuu
2,5 ha
hakkuukertymäarvio

1236 m3
86 m3
105 m3
841 m3
1045 m3
678 m3

Määräaikaan mennessä saatiin tarjouksia seuraavasti:
- Pielaveden Pappilan leimikosta neljä tarjousta
- Keiteleen Pahkamäen leimikosta neljä tarjousta
- Keiteleen Lähteenmäen leimikosta kuusi tarjousta
- Keiteleen Kettupalstan leimikosta neljä tarjousta
Hakkualueet koostuvat pääosin sulan maan aikaan hakattavista ensiharvennuksista, harvennuksista ja päätehakkuista. 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 tarjousvertailu.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat:
1) Pielaveden Pappila tilan leimikko Iisalmen Sahat Oy:lle hintaan 72 279,50
euroa.
2) Keiteleen leimikot:
 Tilan Pahkamäki leimikko Keitele Forest Oy:lle hintaan 44 360,90 euroa.
 Tilan Lähteenmäki leimikko Metsäliitto Osuuskunnalle hintaan 19 906,60
euroa.
 Tilan Kettupalsta leimikko Keitele Forest Oy:lle hintaan 34 657,20 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tulevia kesähakkuita varten linjattiin, että tulevaisuudessa tarjouspyyntöön
merkitään, että hakkuun saa aloittaa vasta 15.7. alkaen lintujen pesimärauhan vuoksi.
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Pohjois-Savon Osuuspankin OP Private-sopimuksen täydentäminen, testamenttivarojen sijoitus
Ykn § 120
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4.5.2021 § 91 tehdä PohjoisSavon Osuuspankin kanssa Op Private-sopimuksen ja sijoittaa siihen varoja.
Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Pohjois-Savon Osuuspankissa 1.6.2021
keskusteltiin mahdollisuudesta sijoittaa Heikki Kaarakaisen testamenttivaroja
350 000 euroa matalan riskin tuotteisiin tavoitteena kuitenkin vähintään inflaatiota vastaava tuotto.
Pohjois-Savon Osuuspankin Heli Hyvönen toimitti pääomalle 350 000 euroa
sijoitustarjouksen, joka jakautuu kahteen eri korkorahastoratkaisuun.
Lisätietona jaetaan OP Private-sijoitustarjous.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää, että Ylä-Savon seurakuntayhtymä tekee Pohjois-Savon Osuuspankin OP Private-sopimuksen puitteissa 350 000 euron sijoituksen Heikki
Kaarakaisen testamenttivaroista tarjouksen mukaisesti ja
2) valtuuttaa talouspäällikkö Marko Ropposen hoitamaan kaikki sijoitukseen
liittyvät toimenpiteet Ylä-Savon seurakuntayhtymän puolesta.

Päätös:

Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ote Pohjois-Savon Osuuspankki, Heli Hyvönen
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 121

EHDOTUS:

Syksyn 2021 kokoussuunnitelma
yhteinen kirkkoneuvosto
ti 17.8. klo 16.30
ti 7.9. klo 16.30

yhteinen kirkkovaltuusto

ti 21.9. klo 17

ti 19.10. klo 16.30
ti 9.11. klo 16.30
ti 30.11. klo 16.30

ti 7.12. klo 17

Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 20.4.–26.5.2021, pykälät 6, 46–56.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 23.4.–26.5.2021, pykälät 35–47, 44–
78.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 13.4.–26.5.2021, pykälät 4, 31―39.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 24.4.–28.5.2021, pykälät 11–13, 72–94.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 27.4.–24.5.2021, pykälät 21–92.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 20 / 25.5.2021: Seurakuntavaalit 2022.
- 18 / 6.5.2021: Seurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus.
- 17 / 29.4.2021: Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta.
- 16 / 28.4.2021: Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A6 / 26.5.2021: Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten.
- A5 / 28.4.2021: 1.Ryhmähenkivakuutussopimus 2021-2022. 2. Muutos
KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen. 2. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 122
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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