Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Esityslista/pöytäkirja

4/2021

- seurakuntamme palvelija

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous
Aika
tiistai 21.9.2021 klo 17–18.30
Paikka
Iisalmen kulttuurikeskus, Eino Säisä –sali,
kokoukseen voi osallistua teams-yhteyden kautta etänä
Osallistujat:
Jäsenet:
Haverinen Raimo, etänä
Hämäläinen Emmi
Hämäläinen Mirja, etänä
Juutinen Tiina, etänä
Jääskeläinen Jaakko
Kantola Tuomo
Kettunen Minna, etänä
Kokkonen Ulla
Korhonen Irma
Kurtelius Eila, etänä, liittyi klo 17.29
Kyyrö-Harju Pia, etänä
Laajalahti Pertti
Lahtinen Tuomo
Lappalainen Juha-Pekka
Lehtola Eero, etänä
Muilu Sirkku
Mönkkönen Minna, etänä
Nousiainen Eliina, etänä
Oikarinen Olavi
Pirkkalainen Tarja
Roivainen Tarja, etänä
Ryhänen Esko
Saastamoinen Oiva
Sallinen Martti
Salonen Hanna-Maija
Savolainen Pekka, etänä
Siilin-Huttunen Aila
Siirola Elina
Tikkanen Jarmo
Turkki Osmo
Viitaniemi Katri, etänä
Yrjänä Sakari, etänä
Åhman Kati
Varajäsenet:

Kolehmainen Anne
Korhonen Kaarina
Niskanen Aune
Notko Matti
Veteli Susanna
38/41

Poissa:

Kajanus Jorma
Kallio Johanna
Kauppinen Sanna
Martikainen Ossi
Partanen Kati
Rautiainen Jouni
Savolainen Riitta

Väänänen Auli
Muut osanottajat (KJ 8:7 §)
valtuuston saapuville määräämät viranhaltijat:
Bergbacka Katariina, kokouksen sihteeri
Ropponen Marko, talouspäällikkö
Rönkkö Jarno, kiinteistöpäällikkö
Jäntti Lauri, Lapinlahden kirkkoherra, etänä
Komulainen Sanna, Iisalmen kirkkoherra
Vainikainen Timo, Varpaisjärven kirkkoherra, etänä
Valtokari Riitta, Sonkajärven kirkkoherra
Asiat
pykälät 43–55
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Elina Siirola
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus
Allekirjoitukset

Katariina Bergbacka
kokouksen sihteeri

tarkastusaika tiistaina 21.9.2021
Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme

Esko Ryhänen
pöytäkirjantarkastaja

Oiva Saastamoinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä:
paikka ja ajankohta

Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi,
27.9.–27.10.2021.

allekirjoitus ja pvm

Iisalmi

.2021

Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto
Kokouksen avaaminen
Ykv § 43

Kokouspäivämäärä
21.9.2021

sivu 50

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykv § 44
Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 13.9.2021. Paikalla on 38/41.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykv § 45
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä
seuraavana ovat Esko Ryhänen ja Oiva Saastamoinen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykv § 46
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kiinteistöstrategian tarkistaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2021 § 74:
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivitys on tullut ajankohtaiseksi. Aikaisempi Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia on laadittu vuosille 2016–2020. Seurakuntayhtymä ylläpitää toimitilat kuuden seurakunnan alueella seurakunnissa tehtävää työtä varten. Seurakuntayhtymään
kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven
seurakunnat sekä vuoden 2021 alusta alkaen Keiteleen seurakunta.
Strategian laadinnassa yksi keskeisistä asioista on ratkaista, minkä rakennusten omistamiseen ja ylläpitoon on mahdollista pitkällä aikavälillä sitoutua.
Toimitilojen on oltava toiminnan luonteeseen tarkoituksenmukaisia ja tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on huomioitava paikallisen yhdyskuntarakenteen ja seurakunnan kehityksen mukanaan tuomat muutokset. Seurakuntayhtymän kestävän taloudenhoidon kannalta kiinteistöihin ja toimitiloihin sitoutuvan pääoman, ylläpitokustannusten ja investointitarpeiden tulee olla tasapainossa käytettävien taloudellisten resurssien kanssa. Kiinteistötoimen menoja
ei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa niin suureksi, ettei käytettävissä oleva
kiinteistötoimelle kohdennettu tulorahoitus riitä kattamaan menoja. Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian keskeisimpänä tavoitteena tulee olla se, että
seurakunnilla on käytössään ydintoimintojen kannalta tarkoituksenmukaiset,
turvalliset ja terveelliset tilat, joiden ylläpito- ja investointikustannukset ovat
tasapainossa seurakuntayhtymän taloudellisen kantokyvyn kanssa.
Kiinteistötoimessa on valmisteltu Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaa vuosille 2021–2030. Kiinteistöstrategian lähtökohtana on seurakuntien
ydintoimintojen turvaaminen. Tehtävänä on ohjata kiinteistöjä koskevaa päätöksentekoa, linjata tilaomaisuuden ylläpitoa ja kiinteistöihin sijoitettua ja sijoitettavaa varallisuuden käyttöä sekä huolehtia rakennetusta kulttuuriperinnöstä. Kiinteistöstrategia sisältää selvityksen mm. rakennuksista, niiden tuotoista ja kuluista, ehdotetuista toimenpiteistä sekä luokittelun rakennusten ylläpidon kannalta.
Kiinteistöstrategiasta on pyydetty kannanotto talouden ja hallinnon kehittämistyöryhmältä (TAHKO-työryhmältä), jonka kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.10.2020 asettanut. Työryhmän selvityksen perimmäisenä tavoitteena
oli seurakuntien taloudellisen kestävyyden vahvistaminen ja yhtenä keskeisenä asiana kiinteistöjen arvon, käytön ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi.
Tahko-työryhmä käsitteli kiinteistötoimessa valmistellun kiinteistöstrategian
työskentelynsä ohessa ja luovutti loppuraportin 30.3.2021. Loppuraportissa
on annettu täydennysehdotuksia kiinteistöstrategiaan ja ne on huomioitu strategian valmistelussa.
Edellä esitettyjen vaiheiden mukaisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle on valmisteltu kiinteistöstrategia käsiteltäväksi.
Lisätietona jaetaan kiinteistöstrategia 2021―2030.
./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2021 § 74:
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) hyväksyy laaditun strategialuonnoksen
2) päättää pyytää lausunnot luonnokseen kaikilta Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostoilta. Lausunnot on toimitettava 30.6.2021 mennessä.
Päätös:
Keskustelun aikana Minna Kettunen esitti mm. Aila Siilin-Huttusen kannattamana, että Alapitkän ja Laukkalan kirkot siirretään realisoitavista kehitettäviin.
Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: jotka kannattavat hallintojohtajan
ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jotka Minna Kettusen ehdotusta, äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä. Näin hallintojohtajan ehdotus tuli yhteisen kirkkoneuvoston päätökseksi. Äänestysluettelo
on liitteenä 1.
-------------Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2021 § 129:
Yhteinen kirkkoneuvosto on saanut seurakuntaneuvostojen lausunnot kiinteistöstrategialuonnoksesta, ne jaetaan lisätietoina kokonaisuudessaan. Lisätietona jaetaan myös tarkennettu kiinteistöstrategiaesitys.
Saatujen lausuntojen pohjalta kiinteistöstrategiaan on tehty seuraavat muutokset:
- Tuomiranta realisoitavista kehitettäviin, luokitus C, kiireellisyys 3
- Keiteleen seurakuntatalon kiireellisyysluokitus 3,
- Alapitkän kirkko realisoitavista kehitettäviin, luokitus B
- Väärnin leirikeskus realisoitavista kehitettäviin
- Laukkalan kirkko realisoitavista kehitettäviin, luokitus B
- Varpaisjärven seurakuntatalo, luokitus C
- Kiinteistöluetteloon lisättiin Kauppilanmäen kappeli ja kirkkosaaren tapuli
Keiteleen seurakuntaneuvosto on esittänyt, että seurakuntatalo siirretään Cluokasta B-luokkaan. Varpaisjärven seurakuntaneuvosto on esittänyt, että
seurakuntatalon luokitus muutetaan D-luokasta B-luokkaan. Varpaisjärven ja
Keiteleen seurakunnat ovat jäsenmäärältään pieniä seurakuntia (alle 2000 jäsentä).

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2021 § 129:
Kirkon jäsenmääräennusteen mukaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsenmäärä tulee laskemaan vuoteen 2030 mennessä n. 20%. Jäsenkehitys ja
käytettävissä olevat määrärahat huomioiden on pienillä paikkakunnilla tarkoituksenmukaista etsiä yhteiskäyttötiloja muiden toimijoiden kanssa ja pyrkiä
luomaan olemassa olevista tiloista mahdollisimman monikäyttöisiä, jotka palvelevat tarvittaessa myös muuta paikallista toimintaa. Varpaisjärven osalta
on korvaavia tiloja hankittu vuokraamalla ja tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta kirkon monipuolisempaan käyttöön. Kirkkotilat ovat kooltaan suuria
ja niiden käyttöaste on kohtalaisen matala. Kirkkotilojen monipuolisempi käyttö nostaisi kohteiden käyttöasteita ja pienentäisi kiinteistötoimen kustannuksia.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille 2021–2030 esitetyssä muodossa.
Päätös:
Tiina Juutinen esitti Aila Siilin-Huttusen kannattamana, että Varpaisjärven
seurakuntatalo siirretään luokasta C luokkaan B eli kehittäviin.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Jotka kannattava hallintojohtajan
ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jotka Tiina Juutisen ehdotusta, äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetusta äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä. Näin hallintojohtajan ehdotus tuli yhteisen kirkkoneuvoston päätökseksi. Äänestysluettelo
on liitteenä 1.
-------------Ykv § 47

Seurakuntaneuvostojen lausunnot kiinteistöstrategialuonnoksesta jaetaan
lisätietoina kokonaisuudessaan. Lisätietona jaetaan myös tarkennettu kiinteistöstrategiaesitys.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että sivulle 3 kohtaan 3.2 lisättiin kohta:
”Jatkossa kussakin seurakunnassa tulee olla kirkko ja seurakunta tai vastaavat tarpeelliset toimitilat”.
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Ylitysoikeuden myöntäminen Sukevan kirkon korjaukseen
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2021 § 131:
Vuoden 2021 talousarvioon on varattu 130 000 euron suuruinen määräraha
Sukevan kirkon korjaukseen. Kohteesta on laadittu tarvittavat selvitykset ja
suunnitelmat ja siitä on pyydetty tarjoukset kahdeksalta urakoitsijalta.
Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä neljä, joista edullisimman tarjouksen teki Virapa Oy urakkasummaltaan 115 940 euroa (sis. alv 24 %). Kohde
on vanha puurakenteinen kirkkorakennus ja töiden yhteydessä on jouduttu
alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen korjaamaan hirsirungon lahovaurioita
sekä uusimaan vesikaton sadevesijärjestelmä. Lahovauriokorjausten toteuttamiseksi jouduttiin poistamaan kirkon pääportaat ja tekemään tilalle uudet.
Lisätöiden yhteenlaskettu arvo on noin 12 000 euroa.
Korjauksista oli laadittu aiemmin hankesuunnitelma ja vuoden alussa kohteeseen tehtiin haitta-ainekartoitukset, toteutussuunnitelmat ja urakkalaskentaasiakirjat rakennus-, lvi- ja sähkötöiden osalta. Lisäksi tehtiin liittymäsopimukset Sonkajärven kunnan vesilaitoksen kanssa vesi- ja jätevesiliittymien osalta.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa arvioituina noin
155 000 euroa. Korjauskustannuksiin on saatu kirkkohallitukselta noin
70 000 euron avustuspäätös.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 25 000 euron suuruisen lisämäärärahan myöntämistä kohteeseen.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää
muutoksena vuoden 2021 talousarvioon 25 000 euron suuruisen määrärahan
investointiosaan Sukevan kirkon korjaukseen (kustannuspaikka:
1005020529/2005851).

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
------------Ykv § 48
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2021 § 133:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Kirkkolain 15 luvun 2 pykälän mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua
seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää kirkollisveron tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti vuodelle
2022 tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään 17.11.2021.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisveron tuloveroprosentti on vuoden
2016 alusta lukien ollut 1,65 %.
Talousarviossa 2021 ennakoitu kirkollisveron määrä 6 738 000 euroa perustui
talousarvion laadintavaiheen mukaiseen vuoden 2020 verotilitysten toteumaarvioon, joka lopulta ylittyi selvästi. Koronapandemian arveltiin vaikuttavan
vuoden 2020 verotilityksiä selvästi vähentävästi mutta vähennys oli vain 1,1
%. Arvio vuoden 2021 kirkollisveroista on nyt 6 970 000 euroa, eli 232 000
euroa talousarviolukua suurempi. Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset 16/2021 ovat 1,6 % suuremmat kuin 1-6/2020 ja arvio kehityksestä koko vuodelle 2021 on +0,4 %.
Alla olevassa taulukossa on arvioitu kirkollisverotilitysten määrää vuosina
2021–2024. Arviot perustuvat soveltuvin osin Kirkkohallituksen toimittamaan
seurakuntien kirkollisverojen ja jäsenkehityksen ennusteeseen, jonka viimeinen päivitys on tullut 5/2021. Arvioinnin apuna on lisäksi käytetty Kuntaliiton
veroennustekehikon Iisalmen kaupungin veroennustetta ottaen huomioon
seurakuntatalouden erilaisen laskentaperusteen (vapaaehtoinen jäsenyys).
Kirkollisverotilitysten ennakoidaan vähenevän jokaisena suunnitelmakauden
2022 – 2024 vuotena mutta kuitenkin melko maltillisesti. Vuoden 2022 muutosarvio on -0,8 %, vuonna 2023 -0,4 % ja vuonna 2024 -0,5 %.
TP 2020

TA 2021 Muutos Tot.arvio 2021 Muutos

Kirkollisvero 6 940 076 6 738 000

-2,9 %

6 970 000

TA 2022 Muutos

TS 2023 Muutos

TS 2024 Muutos

0,4 % 6 914 000 -0,8 % 6 886 000 -0,4 % 6 852 000 -0,5 %

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 8.6.2021 hyväksymä käyttötalouden
talousarvioraami vuodelle 2022 on laadittu laskennallisella noin 1,0 % nettokulujen vähennystarpeella, jonka toteutuessa tulos kirkollisveroprosentin 1,65
% mukaan arvioiduilla kirkollisverotilityksillä olisi noin 96 000 euroa alijäämäinen. Vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosassa
oli ennakoitu vuodelle 2022 nettona noin 650 000 euron investointihankkeet
ja niiden toteutuessa ta-raamin mukainen tulorahoitus ei riittäisi kattamaan
investointeja eikä suunnitelmanmukaisia poistoja.
Talouden haasteista huolimatta kirkollisveron tuloveroprosentti esitetään pidettäväksi ennallaan 1,65 %:ssa ja pyritään noudattamaan tiukkaa ja vähennystavoitteet toteuttavaa taloudenhoitoa.

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2021 § 133:
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,65 %.
Osmo Turkki esitti Aila Siilin-Huttusen kannattamana, että veroprosenttia nostetaan 0,05 prosentilla, jotta seurakunnallisen toiminnan taloudellinen tilanne
helpottuu.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Jotka kannattava hallintojohtajan
ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jotka Osmo Turkin ehdotusta, äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetusta äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä. Näin hallintojohtajan ehdotus tuli yhteisen kirkkoneuvoston päätökseksi. Äänestysluettelo
on liitteenä 2.
Aila Siilin-Huttunen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteensä asiasta liitettäväksi pöytäkirjaan.
--------------

Ykv § 49
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Yhteisen kirkkoneuvoston täydentäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2021 § 134:
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 23.3.2021 § 16 hyväksynyt muutoksen yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Muutoksen jälkeen yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenmäärä on lisääntynyt yhdellä. Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli on kokouksessaan 10.6.2021 § 15 vahvistanut yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen. Muutos liittyy Keiteleen seurakunnan liittymiseen YläSavon seurakuntayhtymään. Muutoksen jälkeen jäseninä ovat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä eli luottamushenkilöjäseniä on yhteensä 11.
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
yhden lisäjäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen valintaa yhteiseen
kirkkoneuvostoon vuoden 2022 loppuun saakka olevalle toimikaudelle.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
yhden lisäjäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen yhteiseen kirkkoneuvostoon vuoden 2022 loppuun saakka olevalle toimikaudelle.
Päätös:
Ykv § 50
Päätös:

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

Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittiin Sirkku Muilu ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Ulla Kokkonen. Jaakko Jääskeläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Sirkku Muilun tilalle Olavi Oikarinen.
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Luottamushenkilömuutoksia
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2021 § 135:
Yhteisen kirkkoneuvoston varajäsen ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Aino
Ruotsalainen on kuollut. Hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen yhteiseen
kirkkoneuvostoon ja todeta uusi yhteisen kirkkovaltuuston jäsen.
Aino Ruotsalainen on toiminut Tiina Juutisen henkilökohtaisena varajäsenenä
yhteisessä kirkkoneuvostossa. Ruotsalaisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon
varsinaiseksi jäseneksi nousee Mirja Hämäläinen.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) valitsee Tiina Juutiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen yhteiseen
kirkkoneuvostoon vuoden 2022 loppuun olevalle toimikaudelle Aino Ruotsalaisen tilalle ja
2) toteaa, että Aino Ruotsalaisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon varsinaiseksi jäseneksi nousee Mirja Hämäläinen.

Päätös:

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

Ykv § 51
Päätös:

Kohta 1) Tiina Juutisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Jarmo Tikkanen.
Kohta 2) Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
21.9.2021

sivu 59

Heikki Kaarakaisen testamentti
Sonkajärven seurakuntaneuvosto 18.8.2021 § 75:
Heikki Kaarakainen testamenttilahjoituksesta on taloushallinnon toimesta laadittu sääntöluonnos. Sääntöluonnos on toimitettu kokouksen 26.5.2021 liitteenä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sääntöluonnoksen kokouksessaan
7.9.2021, jonka jälkeen se menee hyväksyttäväksi yhteiseen kirkkovaltuustoon 21.9.2021.
Sonkajärven seurakuntaneuvosto on käsitellyt sääntöluonnosta kokouksessaan 26.5.2021 ja päättänyt jättää asian pöydälle jatkoselvitystä varten. Seurakuntaneuvoston kokouksessa 3.6.2021 olivat paikalla hallintojohtaja Katariina Bergbackan ja talouspäällikkö Marko Ropponen. Sääntöasia ja sen valmistelu kuuluvat heidän toimi- ja vastuualueeseensa.
Kokouksessaan 3.6.2021 seurakuntaneuvosto totesi sääntöluonnoksen ja antoi valtuutuksen hallintojohtaja Katariina Bergbackalle pyytää asianajaja Jari
Kääriäiseltä lausunto (annetaan kokouksessa) koskien Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöluonnosta.
Asianajaja Jari Kääriäinen on todennut lausunnossaan 11.8.2021, että säännöt voidaan hyväksyä. Hän kuitenkin suosittelee muutamien ehtokohtien täydentämistä.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
1. Käydään läpi Heikki Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöluonnos.
2. Käydään yleiskeskustelu asianajaja Jari Kääriäisen lausunnosta koskien
Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöluonnosta ja hänen suosituksiaan
muutamien ehtokohtien täydentämiseen.
3. Todetaan Heikki Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöluonnos ja lähetetään se mahdollisilla kommenteilla ja ehtokohtien täydentämisellä yhteisen
kirkkoneuvoston käsittelyyn 7.9.2021.
Puheenjohtaja muutti päätösesitystään:
1. Käydään läpi Heikki Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöluonnos.
2. Käydään yleiskeskustelu asianajaja Jari Kääriäisen lausunnosta koskien
Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöluonnosta ja hänen suosituksiaan
muutamien ehtokohtien täydentämiseen.
3. Todetaan Heikki Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöluonnos ja lähetetään se mahdollisilla kommenteilla ja ehtokohtien täydentämisellä yhteisen
kirkkoneuvoston käsittelyyn 7.9.2021.
4. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tulee hakea lainhuudot myös tiloihin Kainula
ja Koljola testamentin perusteella.
Päätös:

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

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
21.9.2021

sivu 60

./..yhteinen kirkkoneuvosto 7.9.2021 § 150:
Lisätietona jaetaan Heikki Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöluonnos.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Heikki Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöjen hyväksymistä Sonkajärven seurakunnan
seurakuntaneuvoston esityksen mukaisesti.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------

Ykv § 52
Päätös:

Lisätietona jaetaan Heikki Kaarakaisen testamenttirahaston sääntöluonnos.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
21.9.2021

Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykv § 53

Syksyn 2021 kokoussuunnitelma
yhteinen kirkkoneuvosto

ti 5.10. klo 16.30
ti 19.10. klo 16.30

yhteinen kirkkovaltuusto
ti 21.9. klo 17 Iisalmen kulttuurikeskuksessa
ma 25.10. klo 17 Lippuniemen
seurakuntakodilla

ti 9.11. klo 16.30
ti 30.11. klo 16.30

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

ti 7.12. klo 17 Iisalmen kulttuurikeskuksessa

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

sivu 61

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
21.9.2021

sivu 62

Kokouksen päättäminen
Ykv § 54
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

