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Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto
Kokouksen avaaminen
Ykv § 11

Kokouspäivämäärä
23.3.2021

sivu 12

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen piti alkuhartauden ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola avasi kokouksen.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykv § 12
Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 12.3.2021
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykv § 13
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä
seuraavana ovat Kati Partanen ja Tarja Pirkkalainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykv § 14
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.3.2021

sivu 13

Pielaveden kirkon hautausmaan ja Lehtolammin hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksyminen ja Lehtolammin hautausmaakaavan täydentäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2021 § 24:
Asian valmistelija: seurakuntapuutarhuri Hannu Huttunen, seurakuntamestari
Raili Räihä sekä palvelupäällikkö Riitta Kaasinen.
Kirkkolain 17:8 §:n ja kirkkojärjestyksen 17:6 §:n mukaan on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttävä hautausmaakohtainen hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma. Hautausmaakaava on hautausmaan järjestelyä kuvaava yleissuunnitelma. Käyttösuunnitelma sisältää suunnitelmaa täydentäviä ja selventäviä yksityiskohtia hautausmaakaavaan. Kirkkojärjestys säätää niistä asioista,
joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä. Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmaiden nykyinen käyttösuunnitelma on vuodelta 1969. Käyttösuunnitelma on vanhentunut monilta osin. Lehtolammin hautausmaalle on perustettu muistolehto, johon voi anonyymisti
haudata uurnassa sekä tuhkana. Nyt tehdyssä käyttösuunnitelmassa on myös
muita tarkistettuja kohtia.
Kirkon hautausmaan vanha osa on otettu käyttöön v. 1878 ja uusi osa v.
1946. Hautausmaalle on haudattu 1.1.2021 mennessä 4 868 vainajaa. Lehtolammin hautausmaan vanha osa on otettu käyttöön v. 1895 ja uusi osa v.
1962. Hautausmaalle on haudattu 1.1.2021 mennessä 3 104 vainajaa.
Kirkon hautausmaalla on yksittäisiä uusia hautapaikkoja. Pääsääntöisesti vainajat haudataan vanhoihin sukuhautoihin. Nyt meneillään olevan kuulutusmenettelyn myötä vapautuu uusia hautapaikkoja.
Lisätietona jaetaan Pielaveden kirkon hautausmaan ja Lehtolammin hautausmaan käyttösuunnitelma. Pielaveden kirkon hautausmaan hautausmaakaava
ja Lehtolammin hautausmaan hautausmaakaava esitellään kokouksessa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Ykv § 15

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) hyväksyy päivitetyn Pielaveden kirkon hautausmaan ja Lehtolammin hautausmaan käyttösuunnitelman,
2) hyväksyy Pielaveden kirkon hautausmaan hautausmaakaavan,
3) hyväksyy Lehtolammin hautausmaan hautausmaakaavan ja
4) alistaa Pielaveden kirkon ja Lehtolammin hautausmaan käyttösuunnitelman ja Pielaveden kirkon hautausmaan ja Lehtolammin hautausmaan
hautausmaakaavat Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Lisätietona jaetaan Pielaveden kirkon hautausmaan ja Lehtolammin hautaus
maan käyttösuunnitelma. Pielaveden kirkon hautausmaan hautausmaakaava
ja Lehtolammin hautausmaan hautausmaakaava esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.3.2021

sivu 14

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2021 § 28:
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2021 § 8 Osmo Turkki jätti aloitteen yhteisen kirkkoneuvoston jäsenmäärän muutoksesta niin, että jatkossa
yhteiseen kirkkoneuvostoon valitaan yksi henkilö enemmän eli puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä. Tällä hetkellä yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä.
Keiteleen seurakunta on liittynyt seurakuntayhtymään 1.1.2021 lukien ja sillä
on nyt yksi paikka yhteisessä kirkkoneuvostossa. Aloitteen mukaan voimassaoleva paikkajako seurakuntien välillä on koettu toimivaksi, eikä sitä ole syytä
muuttaa. Yhden paikan lisäys edellyttää ohjesäännön muuttamista.
Aloite annettiin yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Lisätietona jaetaan muutettu yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) päättää muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä niin, että sen §:ää
1 muutetaan niin, että ”yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seurakuntayhtymän kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 10 muuta jäsentä. KJ 10:10” ja
2) alistaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:
Ykv § 16
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
------------Lisätietona jaetaan muutettu yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________
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yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.3.2021

sivu 15

Tontin myynti yksityishenkilöille
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2021 § 38:
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Iisalmessa sijaitsee seurakuntayhtymän omistama erillispientalotontti, joka on
ollut vuokrattuna. Tontin vuokrasopimus päättyy 14.7.2021. Vuokralaisten
kanssa on selvitetty mahdollisuutta vuokrasopimuksen jatkamiseen tai tontin
ostoon. Tontti on tällä hetkellä erottamaton määräala ja on pinta-alaltaan
n. 1 292 m2.
Vuokralaiset ovat tehneet 22.1.2021 ostotarjouksen tontista hintaan
19 336,00 euroa.
Tontista on saatu kiinteistönvälittäjien arviot Op-koti Pohjois-Savolta ja Kiinteistönvälitys Kortelaiselta.
Lisätietona jaetaan kiinteistönvälittäjien arviot.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) päättää myydä saadun tarjouksen mukaisesti Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistaman tontin Iisalmesta tarjouksen tehneille yksityishenkilöille hintaan 19 336 euroa.
2) päättää alistaa kaupan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:
Ykv § 17
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Lisätietona jaetaan kiinteistönvälittäjien arviot.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________
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yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.3.2021

sivu 16

Määräalan myynti Keiteleellä
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2021 § 46:
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Yksityishenkilö on lähettänyt Keiteleen seurakunnalle tiedustelun määräalan
ostamiseksi. Kyseessä on noin 0,5 ha kokoinen määräala metsämaata, joka
rajoittuu ostotiedustelun tehneen henkilön kiinteistöön.
Keiteleen seurakunta on teettänyt kohteeseen Metsänhoitoyhdistys PohjoisSavon arviolausunnon.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimesta on määräalaa tarjottu ostettavaksi
arviolausunnon mukaisella hinnalla ja sovittu samalla myös muista kaupan
keskeisistä ehdoista.
Lisätietona jaetaan MHY Pohjois-Savon arviolausunto ja ostotarjous liitteineen.
Hallintojohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Ykv § 18

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Lisätietona jaetaan MHY Pohjois-Savon arviolausunto ja ostotarjous liitteineen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________
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yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.3.2021

Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykv § 19

KEVÄÄN 2021 KOKOUSSUUNNITELMA, sisältää muutoksia
Yhteinen kirkkoneuvosto
ti 23.3.2021 klo 15.30
(muutettu aika)
* tilinpäätös 2020

Yhteinen kirkkovaltuusto
ti 23.3.2021 klo 17 (muutettu aika)
* seminaari

ti 20.4.2021 klo 16.30
ti 4.5.2021 klo 16 (uusi aika)

ti 18.5.2021 klo 17 (muutettu aika)
* tilinpäätös

ti 8.6.2021 klo 16.30

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

sivu 17

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.3.2021

sivu 18

Kokouksen päättäminen
Ykv § 20
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

