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Kokouksen avaaminen
Sn § 111

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti avasi kokouksen ja
kirkkoherra Sanna Komulainen piti alkuhartauden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 112

Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
15.9.2020.
Kirkkolain 7. luvun 4§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön (vahvistettu Kuopion tuomiokapitulissa 3.10.2019) mukaan kutsu seurakuntaneuvoston
kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kokouksen puheenjohtajan esitys
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja varapöytäkirjantarkastajan valitsemiset
Sn § 113
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Jorma Kajanus ja Sirkku Muilu sekä varapöytäkirjantarkastajaksi Esko ryhäsen.
Päätös:

Kokouksen työjärjestys
Sn § 114
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2021
Sn § 115
Seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Siinä säädetään myös
vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan
ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Talousarviossa ja toimintaja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja
taloudelle. Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa suunnittelun tavoitteena on korostaa toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Sen tehtävänä on auttaa
seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä ja selviytymään käsillä olevista ja
tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Toiminnan ja talouden suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista
tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan.
Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden 2021 talousarvio on
koottu työntekijöiden esitysten pohjalta, joissa on pyritty talousarvioraamin
laskennalliseen 1,3 % säästövaatimukseen. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli
seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen
sekä investointiosan talousarvio kootaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän alle
ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. Työalat esittelevät kokouksessa omat suunnitelmansa. Seurakunnan
pääluokkaa sitoo pääluokkakohtainen raamisumma. Menot ja tulot esitetään
10 euron tarkkuudella
Henkilöstön kehittämistoimista päättää yhteinen kirkkoneuvosto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin
ehdotetaan varattavaksi noin 1,5 % vakinaisten työntekijöiden palkkasummasta.
Muissa henkilöstömenoissa vuoden 2021 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyöntekijälle 2 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 2 kk palkkausmäärärahat ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk ajalle.
Seurakuntaneuvosto voi harkintansa mukaan muuttaa pohjaesitystä ja sen perusteita.
Lisätietona jaetaan Iisalmen seurakunnan 2. pääluokan talousarvion sanallinen
ja numero-osuus (liite 1) sekä budjetointiraportti kohteittain (liite 2).
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Työalat esittelevät omat talous-ja toimintasuunnitelmansa.
Kirkkoherran esitys

Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2021 Iisalmen seurakunnan 2. pääluokan eli seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksymistä. Tällöin talousarvioesityksen 2021 ulkoinen toimintakate on 1 740 065 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

otteet yhteinen kirkkoneuvosto, taloustoimisto ja Katariina Bergbacka
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Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2021
Sn § 116
Henkilöstön koulutussuunnitelma käsitellään vuoden 2019 tapaan seurakuntaneuvostoissa, jonka jälkeen se hyväksytään lopullisesti yhteisessä kirkkoneuvostossa. Syynä menettelyyn on 2014 hyväksytty kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus. Tämä sopimus edellyttää, että työnantaja laatii työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelman.
Kirkkoherra esittelee henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2021.
Henkilöstön koulutussuunnitelmaan on käytettävissä 16 619 euroa, joka on
noin 1,5 % vakinaisten työntekijöiden palkkasummasta. Koulutussuunnitelmaesitys annetaan kokouksessa (liite 3).
Kirkkoherran esitys

Seurakuntaneuvosto keskustelee ja päättää Iisalmen seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelmasta vuodelle 2021. Seurakuntaneuvosto valtuuttaa
kirkkoherran käyttämään mahdollisen loppusumman työntekijöiden koulutukseen ja päättämään mahdolliset muutokset tarvittaessa.

Päätös

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

työalat, hallintojohtaja

Osmo Turkki jääväsi itsensä klo 19.07-19.21 tämän pykälän käsittelyn ajaksi
ja poistui kokoustilasta.
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Iisalmen seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelman hyväksyminen 1.10.2020 - 31.1.2021
Sn § 117

Seurakuntaneuvosto on päättänyt, että Iisalmen seurakunnan jumalanpalveluselämää ohjataan jumalanpalvelussuunnitelmalla. Suunnitelma hyväksytään
toimikausittain kolme kertaa vuodessa. Suunnitelman avulla määritellään
päivä- ja muiden jumalanpalvelusten alkamisajankohdat ja pitopaikat ajalle
1.10.2020 – 31.1.2021. Suunnitelma on liitteessä 4.

Kirkkoherran ehdotus:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman 1.10.2020 –
31.1.2021 liitteen 4 mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Iisalmen seurakunnan hautausmaakatselmus
§ 118
Iisalmen kolme hautausmaata (Kangaslammen hautausmaa, Sankarihautausmaa Sankariniemellä ja Vanha hautausmaa) kuuluvat Ylä-Savo seurakuntayhtymälle. On kuitenkin syytä myös Iisalmen seurakuntaneuvoston tarkastella
hautausmaakatselumusta lähemmin. Ohessa tärkeimmät nostot hautausmaakatselmuksesta 3.9.2020.

· Hautausmaalla sattui keväällä valitettava laiterikko vesihuollon osalta. Veden saatavuus on kuitenkin pyritty turvaamaan tarvittaessa tilapäisjärjestelyn. Pumppuremontti on silti ollut varsin pitkällinen ja aivan viimeisimmät
korjaustyöt on saatu päätökseen vasta kuluvan syksyn aikana. Vesihuolto on
kuitenkin toiminut koko kesän.
· Hautausmaan työvoimapula näkyi väistämättä keväällä viiveenä talvihautojen kunnostuksen osalta, ne saatiin kuitenkin urakoitsijan apua apuna käyttäen valmiiksi juhannukseen mennessä, mikä on tavoitteena myös kesäkukkien istutuksen osalta.
· Vanhan hautausmaan siunauskappelin ulkopuolinen remontti on toteutettu
kiinteistötoimen puolelta kuluneena kesänä. Katselmuksessa todettiin kappelin sisätiloissa olevan tarvetta tietyiltä osin korjaustoimiin, mm. henkilökunnan sakastin wc-tila kaipaa nykyaikaan päivittämistä. Sakastin ulkoportaikko on remontissa korjattu, mutta siihenkin todettiin tarvittavan ainakin
toiselle sivulle kaide, jota siinä ei nykyisellään ole. Samoin ulko-ovi on hatara
talvisaikaan.
· Korona-pandemiasta johtuen hautatoimessa on toimittu kulloinkin voimassaolevien poikkeusjärjestelyiden mukaan. Hautausaikoja on jouduttu kiinteistötoimen ja toimitusten suorittajien kanssa yhteistyössä aikatauluttamaan
uusiksi. Haastetta on aiheuttanut etenkin suntioille tilojen puhdistaminen
(osin desinfiointi) tilaisuuksien välillä, sekä myös arkkujen siirto yksin kylmiöstä alttarille. Katselmuksessa kiinnitettiin huomiota varsinkin katafalkkina
alttarilla toimivaan siirtokärryyn, mikä katsottiin tarvitsevan päivittämistä,
jotta arkkujen käsittely olisi mahdollisimman sujuvaa ja turvallista.
· Muistolehdon aluetta on hoidettu yleisen käytännön mukaisesti. Muistoristin käytöstä ja sinne tuotavien muistoesineiden laadusta on ollut jo useamman vuoden ohjeistus muistolehdon sisäänkäynnin yhteydessä. Tarkoitus on
ollut, että sinne tuotaisiin vain lyhtyaikaisesti siellä olevia muistoesineitä, kuten leikkokukkia ja kynttilöitä, jotka niiden kuihduttua tai palettua loppuun
voidaan siivota alueelta pois ja alue saataisiin pysymään siistinä. Ristin ympäristöön on kuitenkin viime vuosien aikana ohjeistuksesta huolimatta tuotu
hyvin kirjava joukko erilaisia hautalyhtyjä, jotka ovat olleet alueella ympäri
vuoden ja hankaloittaneet mm. talvikunnossapitoa ja toisaalta tehneet alueesta epäsiistin. Aiheesta on tullut valituksia. Alue on tämän johdosta siivottu kuluneen kevään aikana ja omaisia on tiedotettu asiasta ja siitä mistä
poistetut lyhdyt ym. voi halutessaan noutaa. Toimenpide sekin herätti osassa
omaisia mielipahaa ja olemme pyrkineet etsimään tilanteeseen ratkaisumallia
siten, josko muistolehdossa voisi olla erityinen alue näille kynttilälyhdyille.
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Perusongelma taustalla tuntuisi olevan se, että kynttilät sammuvat muistolehdossa varsin pian sytyttämisen jälkeen, minkä ne tosin hyvin usein tekevät
myös hautausmaalla, ja sen vuoksi ihmiset suosivat kynttilälyhtyjä. Ja onhan
se myös ekologisena yhtymän ympäristötyön mukaista. Oleellinen ja merkitsevä ero hautausmaan ja muistoristin välillä on kuitenkin se, että muistoristin
alue on julkista aluetta, kun taas hautausmaalla hautapaikat ovat omaisten
lunastamia ja niillä näin ollen on erilainen toimintakäytäntö. Katselmuksessa
todettiin, ettei muistolehdossa ole sellaista paikkaa, johon lyhtyjä ja muita
pidempi aikaisia muistoesineitä olisi mahdollista tuoda, vaan muistoristillä
tulee noudattaa annettua voimassaolevaa ohjeistusta.
· Sankarihautausmaa on siististi hoidettu. Katselmuksessa päätettiin kuitenkin, että alueen reunakiveys kantataan ensi vuoden aikana selkeämmin esiin,
koska nurmi on vallannut tilaa kiveykseltä. Alueesta saadaan tällöin entistä
ryhdikkäämpi ja arvokkaamman näköinen. Käytävien laatoituksessa nurmi
säilyy entisellään.
· Vanhan hautausmaan puustoa on vähin erin poistettu huonokuntoisimmasta
ja vaarallisimmasta päästä. Viimeksi viime syksynä alueelta poistettiin nosturikatkonnalla huonokuntoisia vanhoja koivuja ja kuusia. Työstä aiheutuu varsin merkittäviä kustannuksia, eikä niitä voi jatkossa sisällyttää pelkästään
normaaliin hautatoimen vuosibudjettiin, vaan puiden laajempaan poistoon
tulee saada investointimääräraha. Toimenpide on nimenomaan investointi
alueen ja siellä liikkuvien ihmisten turvallisuuteen ja oikein toteutettuna se
lisää myös alueen viihtyisyyttä. Keskustelua käytiin mm. ”kuusitarhan” vanhojen kuusten poistosta tulevina vuosina, sillä yli puolet niistä on todettu
kairauksissa lahovikaisiksi. Vanhojen puiden poistoon liittyvien voimakkaiden tunnelatausten vuoksi pidettiin tärkeänä, että puiden poistosta tiedotetaan aikanaan riittävästi ja oikealla tavalla, jotta toimenpiteelle saavutetaan
seurakuntalaisten laaja ymmärrys ja hyväksyntä. Toisaalta olemme kuitenkin
pakotettuja suorittamaan toimenpiteet. Seurakuntapuutarhurin koollekutsuma laaja-alainen työryhmä pitää katselmuksen hautausmaalla jo tämän syksyn aikana ja päättää esitettävistä jatkotoimenpiteistä.
· Hautausmaan ranta-alue raivataan omana työnä tulevan syksyn aikana.
· Ullakosta neuvostolle lähetetty kirjelmä on hautatoimen tietona ja odotamme päätöksiä sen asian suhteen. Hautatoimen näkemyksen mukaan asiassa voidaan edetä siten, että rakennus siivotaan ja raivataan ylimääräisestä
tavarasta, jonka jälkeen tilaa olisi mahdollista käyttää jonkinlaisena näyttelytilana ja siellä olisi kenties mahdollista järjestää tilapäistä kahvitarjoilua esim.
hautojenhoitopäivänä tai talkoissa. Muunlaiseen ”kahvilatoimintaan” tila ei
näkemyksemme mukaan kuitenkaan ole sovelias. Hautatoimen tavarat, joita
siellä mahdollisesti on, saadaan kyllä varastoitua toisaalle. Vanhojen historiallisesti arvokkaiden muistomerkkien alue odottaa myöskin ”Ullakko”-kannanottoa. Sitä voidaan lähteä paremmin suunnittelemaan sen jälkeen.
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· Muualle haudattujen muistomerkin ympäristö kunnostetaan Kustaa Aadolfin kirkon läheisyydessä kivirakennelmin ja leventämällä sinne johtavaa käytävää sivusuunnassa. Työhön käytetään käytöstä poistettuja pohja- ja pelkkakiviä.
· Selvitetään ”Tyhjän sylin”-kiven hankintaa ja sijoituspaikkaa hautausmaalle.
· Kappelin parkkipaikalle asennetaan viemäriin routasuoja, joka estää viemärin jäätymistä ja keväistä vesiongelmaa
Sankariniemen hautausmaa
· Sankariniemellä on kuluneena kesänä poistettu jyrsinnällä kaikki siellä olleet vanhat kannot ja poistoalueet on nurmetettu.
· Kaupunki on poistanut vedenrajasta ranta-alueelta motolla sinne kaatuneen
vanhan koivun ja maisemoinut siitä sankarihauta-alueelle aiheutuneet jäljet.
Ranta on nyt hieman avarampi. Keskustelimme mahdollisen suoja-aidan tarpeellisuudesta rinteessä, mutta sitä ei kuitenkaan katsottu tässä vaiheessa
tarpeelliseksi. Rinteeseen kasvaa varsin pian kasvillisuutta, joka rajoittaa
luontaista liikkuvuutta.
· Sankarihauta-alueen muistomerkeillä on kolme kesäkukkaruukkua ja syksyllä niihin tulee syysistutukset. Sankarihautausmaa on kaikkinensa oman
aikakautensa kuva ja sellaisena se on hyvä myös säilyttää. Alueen nykyinen
hoitotaso katsottiin resurssit ja alueen käyttöaste riittäväksi. Hoitotasoa tarkastellaan tarkemmin juhlapyhiin liittyvien tilaisuuksien alla.
Kangaslammin hautausmaa
· hautausmaan yleisilme on erittäin siisti ja rauhallinen
· Iisalmen molemmille hautausmaille on kesän aikana tehty ilmoitustauluja,
joihin myöhäisemmässä vaiheessa on tarkoitus hankkia kookkaammat opastetaulut. Toistaiseksi ovat käytössä vielä pienet laminoidut opasteet.
· talvikunnossapitoon alueelle sijoitetaan oma hiekoitushiekkakasa, jotta
hiekkaa on riittävästi saatavilla
· kaupungin tulee kunnostaa eteläpäädyn parkkipaikan portinpielen rumpuputki jäätymisongelman vuoksi
· Metsäalue on jo kaavoitettu hautausmaakäyttöön, ja sille on kaavailtu sijoitettavaksi lohkot 54, 57 – 61. Aluetta on syytä jo hyvissä ajoin ryhtyä muovaamaan puuston osalta tulevaan käyttötarkoitukseensa, vaikka hautapaikkatilanne tällä hetkellä olisikin vielä riittävä. Tulevaisuudessa Kangaslammin
käyttöaste tulee kuitenkin nousemaan ja siihen on hyvä ryhtyä vähitellen varautumaan myös maankäytön suhteen.
Katselmusmuistiot kirjasi Hannu Huttunen
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Kirkkoherran esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Iisalmen seurakunnan
hautausmaakatselmuksen.

Päätös

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
22.9.2020

sivu
128

Tiedoksiannot
§ 119
1. Iisalmen ja Sonkajärven seurakunnat ovat kokoontuneet keskustelemaan yhteistyöstä tulevaisuudessa. Toivomme löytävämme uusia
avauksia ja yhteistyömuotoja seurakuntaelämämme parhaaksi.

2. Anne Maria Halonen on aloittanut kirpputorityöntekijänä Kirsi-Maria
Määtän tilalla vuoden loppuun saakka.

3. Seurakunnat jatkavat striimausvuorojen jakamista. Striimaus on nähtävillä 2 viikkoa 23.9. voimaan astuvan saavutettavuuslain mukaisesti.

Muut asiat
§ 120

Osmo Turkki teki aloitteen joka kotiin jaettavasta joululehdestä. Asiasta käytiin keskustelua. Kirkkoherra voi halutessaan lähettää seurakuntalaisille joulukortit.
Osmo Turkki teki aloitteen, että kirkosta eroamiseen pitäisi puuttua perustamalla työryhmä pohtimaan asiaa. Aloite menee valtuustoaloitteen mukaan
tehtävään keskusteluun.

Kokouksen päättäminen
Sn § 121

Puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen loppuhartauteen klo 20.35.
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