Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Esityslista/pöytäkirja
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- seurakuntamme palvelija

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous
Aika
tiistai 7.12.2021 klo 17– 18.14
Paikka
Iisalmen kulttuurikeskus, Eino Säisä –sali, Kirkkopuistonkatu 9, kokoukseen
voi osallistua myös teams-yhteyden kautta etänä.
Osallistujat:
Jäsenet:
Haverinen Raimo
Hämäläinen Emmi
Hämäläinen Mirja, etänä
Juutinen Tiina, etänä
Jääskeläinen Jaakko
Kajanus Jorma
Kantola Tuomo
Kettunen Minna
Kokkonen Ulla
Korhonen Irma
Kurtelius Eila, etänä
Kyyrö-Harju Pia, etänä
Laajalahti Pertti
Lahtinen Tuomo
Lehtola Eero
Muilu Sirkku
Mönkkönen Minna, etänä
Nousiainen Eliina, etänä
Oikarinen Olavi
Partanen Kati, etänä
Pirkkalainen Tarja
Roivainen Tarja, etänä
Ryhänen Esko
Saastamoinen Oiva
Sallinen Martti
Salonen Hanna-Maija
Savolainen Pekka
Savolainen Riitta
Siilin-Huttunen Aila
Siirola Elina
Tikkanen Jarmo, etänä
Turkki Osmo
Väänänen Auli, etänä
Yrjänä Sakari, etänä
Åhman Kati
Varajäsenet:

Hätinen Jouni
Partanen Heikki
Rönkkö Pirjo
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Poissa:

Kallio Johanna
Kauppinen Sanna
Lappalainen Juha-Pekka
Martikainen Ossi
Rautiainen Jouni
Viitaniemi Katri

Muut osanottajat (KJ 8:7 §)
valtuuston saapuville määräämät viranhaltijat:
Bergbacka Katariina, kokouksen sihteeri
Ropponen Marko, talouspäällikkö
Rönkkö Jarno, kiinteistöpäällikkö
Penttinen Arto, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Komulainen Sanna, Iisalmen kirkkoherra
Vainikainen Timo, Varpaisjärven kirkkoherra
Valtokari Riitta, Sonkajärven kirkkoherra
Asiat
pykälät 66–82
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Elina Siirola
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus
Allekirjoitukset

Katariina Bergbacka
kokouksen sihteeri

tarkastusaika tiistaina 7.12.2021
Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme

Pekka Savolainen
pöytäkirjantarkastaja

Riitta Savolainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä:
paikka ja ajankohta

Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi,
13.12.2021–12.1.2022.
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Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja
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Kokouksen avaaminen
Ykv § 66

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykv § 67
Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 22.11.2021
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykv § 68
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä
seuraavana ovat Pekka Savolainen ja Riitta Savolainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykv § 69
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hautapaikkamaksut vuodelle 2022
Yhteinen kirkkoneuvosto 19.10.2021 § 188:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa maksut hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Kirkkolaki 17 luku 9 § 2 mom. mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Hautapaikkamaksuihin esitetään vuodelle 2022 tehtäväksi arkku- ja uurnapaikkoihin 15 % korotus ja muiden hintojen säilyttämistä ennallaan. Korotusperusteena on hintojen saattaminen lähemmäksi muiden seurakuntayhtymien
hintatasoa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hinnat olisivat korotusten jälkeenkin selvästi alemmat.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
hautapaikoista perittävät maksut vuodelle 2022 seuraavasti:
HAUTAPAIKKAMAKSUT 2022
Arkkupaikka, srk-yhtymän alueella asunut,
peritään hautauksen yhteydessä
Arkkupaikka, ulkopaikkakuntalainen
Uurnapaikka, srk-yhtymän alueella asunut
Uurnapaikka, ulkopaikkakuntalainen
Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omannut
asuinpaikasta riippumatta
Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov.
Muistolehto:
uurna-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut
uurna-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen
tuhka-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut
tuhka-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen

Päätös:

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

Ykv § 70
Päätös:

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:

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.
--------------

Yhteinen kirkkoneuvosto 9.11.2021 § 202:
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.

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 9.11.2021 § 202:
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
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:

Ykv § 71

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.
------------Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2022
ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2024 heille, jotka eivät ole
sitä vielä saaneet.
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).
Vanhalla osalla
- lattia korjataan vaihtoehdon 1 mukaisesti, jossa lattiarakenne korjataan
kauttaaltaan.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
7.12.2021

sivu 86

./.. yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2021 § 174:
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:

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.
-------------Yhteinen kirkkoneuvosto 9.11.2021 § 203:
Seurakuntaneuvostoilta on saatu pyydetyt lausunnot määräaikaan mennessä.
Lausunnot jaetaan jäsenille lisätietoina.
Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu Hirsikankaan leirikeskuksen tiloihin kokouksen alussa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Ykv § 72
Päätös:

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.
------------Lisätietoina jaetaan Insinööritoimisto Savolainen Oy:n laatima hankesuunnitelma kohteesta ja seurakuntaneuvostojen lausunnot.
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.
--------------

Yhteinen kirkkoneuvosto 9.11.2021 § 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.
--------------

Ykv § 73
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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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 9.11.2021 § 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.
--------------

Ykv § 74
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.
-------------./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
7.12.2021

sivu 91

./..
Yhteinen kirkkoneuvosto 9.11.2021 § 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.
--------------

Ykv § 75
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Aloite yhteiselle kirkkovaltuustolle Varpaisjärven seurakunnan tilakysymyksiin liittyen
Yhteinen kirkkoneuvosto 9.11.2021 § 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.
--------------

Ykv § 76

Lisätietona jaetaan aloitteentekijöiden lisäperustelut asiaan liittyen.

Päätös:

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.
-------------Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2021 § 221:
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Nilakan seurakuntaneuvoston muutetun vaalin tuloksen.

Päätös:

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

Ykv § 77

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 30.11.2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Varpaisjärven kirkon muutossuunnitelmat
Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2021 § 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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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2021 § 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.
--------------

Ykv § 78

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 30.11.2021.
Lisätietona jaetaan Varpaisjärven kirkon muutossuunnitelmat.

Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti jatkaa Varpaisjärven kirkon suunnittelua
nyt laadittujen luonnossuunnitelmien perusteella. Tarkennusta vaatii mm.
suunnitelman rajaus mitä kaikkea tehdään ja sadevesijärjestelmän toteutussuunnitelma. Kirkkohallitus edellyttää suunnitelmien tarkennusta.
Seurakuntayhtymä voi hakea tähän asti toteutuneisiin ja tuleviin suunnittelukustannuksiin avustusta vuoden 2021 loppuun mennessä. Varsinaiseen rakennustyöhön avustusta haetaan vasta vuoden 2022 lopussa.
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Talousarviomuutokset yleishallinnon pääluokkaan vuoden 2021 talousarvioon
Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2021 § 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:
Ykv § 79
Päätös:

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.
-------------Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykv § 80
KEVÄÄN 2022 KOKOUSSUUNNITELMA
Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto
ti 18.1.2022 klo 16.30
ke 26.1.2022 klo 17
valtuustoseminaari
ti 22.2.2022 klo 16.30
ti 22.3.2022 klo 16.30
* tilinpäätös 2021

ti 15.3.2022 klo 17

ti 26.4.2022 klo 16.30

ti 17.5.2022 klo 16.30

ti 24.5.2022 klo 17

ti 7.6.2022 klo 16.30

-

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

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

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykv § 81
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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