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Kokouksen avaaminen
Sn § 80

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 81

Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
19.5.2020.
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 § 82
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Ari Timonen ja Osmo Turkki sekä varapöytäkirjantarkastajaksi Kati Åhman.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Timonen ja Kaarina Kursukangas ja varapöytäkirjantarkastajaksi Jorma Kajanus.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 83
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
26.5.2020

Sisältää julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa
Sn § 84

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Iisalmen seurakunta
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Kaarina Kursukankaan irtisanomisilmoitus
Sn 85

Kaarina Kursukangas on anonut kirjallisesti 11.5.2020 eroa seurakuntaneuvoston jäsenyydestä Iisalmesta poismuuton johdosta.
Kaarina Kursukankaan tilalle seurakuntaneuvostoon nousee Jorma Kajanus.

Pyydän, että minulle myönnetään paikkakunnalta muuton vuoksi ero
1. kesäkuuta 2020 alkaen Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston, Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntaneuvoston,
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja Diakoniatoimikunnan jäsenyydestä.

Iisalmessa 11.5.2020,
Kaarina Kursukangas

Kirkkoherran esitys :

Seurakuntaneuvosto myöntää eron Kaarina Kursukankaalle 1.6.2020 alkaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaarina Kursukankaan tilalle seurakuntaneuvostoon tule Jorma Kajanus.

Toimenpiteet:

otteet taloustoimisto, hallinto, YKN,

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Viranhoitomääräys seurakuntapastorin virkaan virkaa perustamatta
Sn § 86

Seurakuntapastori Riitta Auvinen on virkavapaalla 30.6.2021 asti
- Seurakuntaneuvosto pyysi tuomiokapitulilta virkamääräystä sijaisuuden
hoitamista varten 1.7.2020-30.6.2021 Pirkko Olanterälle. Tuomiokapitulin istunnossa 26.3.2020 asia otettiin jatkovalmisteluun. Kapituli päättää
asiasta seuraavassa istunnossaan 14.5.2020.
Kapituli antoi istunnossaan 14.5.2020 viranhoitomääräyksen pastori Pirkko
Olanterälle ajalle 1.7.2020.-30.6.2021

Kirkkoherran esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet :

Otteet pastori Pirkko Olanterä, Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloustoimisto

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
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Lapsivaikutusten arviointi tilojen vuokraamiseksi rakennettavalta Mansikkaniemen koululta.

Sn § 72

Tilojen vuokraaminen rakennettavalta Mansikkaniemen koululta
Tilojen vuokraaminen rakennettavalta Mansikkaniemen koululta
Srkn § 72 Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.3.2020 käsitellyt otsikon asiaa pykälänä 32. Asiaa on valmistellut hallintojohtaja Katariina Bergbacka.
Asian esittely YKN:ssä: ”Iisalmen kaupunki on suunnittelemassa Mansikkaniemelle uutta koulua, koulu tulee sijaitsemaan Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen välittömässä läheisyydessä. Iisalmen kaupunginvaltuuston
4.12.2018 vahvistetussa ja osittain lainvoimaisessa (kaupunginhallitus määrännyt tulemaan voimaan 15.4.2019 § 86, MRL 201 § perusteella) Mansikkaniemen asemakaavassa Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistama Metsäpirtin
kurssi- ja leirikeskuksen tontti on varustettu merkinnällä P/RM eli se on palvelurakennusten ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Tälle tontille on varattu sijoitettavaksi pysäköinti n. 36 autopaikalle, koska Ylä-Savon
seurakuntayhtymä myy ja luovuttaa Iisalmen kaupungille n. puolet nykyisestä paikoitusalueesta koulun piha-aluetta varten.
Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tontilla sijaitsee myös Metsämökki-kerhotalo, jossa pidetään tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kerhoja (päiväkerhoja
ja perhekerhoja). Uudet n. 36 autopaikkaa tulevat sijaitsemaan hyvin lähellä
Metsämökkiä. Tulevaisuuden visiona on, että jos seurakuntayhtymä jossakin
vaiheessa luopuu Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksesta ja sen tontista, on
järkevää, että samalla myydään koko asemakaavan mukainen tontti sisältäen
Metsämökki-kerhotalon ja parkkipaikka-alueen.
Tästä syystä esitetään, että Iisalmen seurakunnan tarpeita varten vuokrataan
uudesta nyt suunnitteluun lähtevästä Mansikkaniemen koulusta tilat seurakuntatyön käyttöön. Iisalmen kaupunki on ilmoittanut, että se on mahdollista
ja seurakuntayhtymän edustaja otetaan mukaan koulun suunnitteluryhmään.
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.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se päättää pyytää Iisalmen seurakuntaneuvostolta lausunnon Metsämökki-kerhotalon käytön lopettamisesta
kerhokäyttöön ja vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Metsämökki olisi käytössä siihen asti, kun koulu valmistuu.
Vahvistettu Mansikkaniemen asemakaava löytyy oheisesta linkistä:
https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=1755622c-65e0-48d0-b449

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto
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942813eed326
Hallintojohtajan ehdotus: Yhteiselle kirkkoneuvostolle päättää pyytää Iisalmen seurakuntaneuvostolta lausunnon Metsämökki-kerhotalon käytön lopettamisesta kerhokäyttöön ja vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Metsämökki olisi käytössä siihen asti,
kun koulu valmistuu. Lausunto pyydetään 31.5.2020 mennessä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Vs. kirkkoherra ja hallintojohtaja ovat keskustelleet otsikon aiheesta lapsi- ja
nuorisotyön edustajien kanssa hallinnon toimistossa 7.1.2020, käyneet tutustumassa Metsäpirtin ja Metsämökin alueeseen 20.1.2020 sekä tutustuneet
uudenlaista koulurakentamista edustavaan Kauppis-Heikin kouluun
21.1.2020. Keskustelussa 7.1. oli mukana myös srk-neuvoston varapuheenjohtaja Laajalahti.
Tapaamisissa todettiin, että Metsämökkiä käyttävät tällä hetkellä vain alle
kouluikäisten kerhot/perhekerhot, joita on yhteensä kolme ryhmää, kullakin
käyttöä muutama tunti viikossa. Näiden kokoontumiseen tarvitaan jokin
paikka. Mikäli tilat tulisivat kaupungin koulurakennuksesta, tulisi tilan olla
vain seurakunnan käyttöön tarkoitettu, jotta se voidaan kalustaa ja sisustaa
seurakunnan tarpeita varten eikä esimerkiksi kristillisiä tunnuksia tarvitse
siirtää pois välillä. Tilan suunnittelussa on huomioitava seurakunnan lapsityön tarpeet mm. kalustuksen suhteen. Tilan rakentaminen koulun yhteyteen
antaisi mahdollisuuden käyttää samoja sosiaalitiloja, piha-alueita ja pysäköintialueita kuin koulun toiminnassa ja ainakin päivällä samoja ruokailutiloja.
Tila voidaan rakentaa niin, että siinä on oma rauha seurakunnan toiminnalle,
mutta tarvittaessa esimerkiksi myöhemmin tila voidaan antaa kaupungin
käyttöön.
Keskusteluissa ja vierailuilla todettiin myös, että nuorisotyöllä ei juuri ole
käyttöä tiloilla, jotka ovat koulun yhteydessä, sillä nuoret eivät kovin mieluusti tule vapaa-ajallaan tiloihin, jotka ovat koululla – lukuun ottamatta liikuntatiloja, kädentaitojen ja kotitalouden tiloja. Toki uudet koulut ovat ilmeeltään ja kutsuvuudeltaan toisenlaisia kuin vanhemmat, suunnittelulla
koulun lähestyttävyyttä vapaa-ajalla voi parantaa. Nuorilla on kuitenkin käytettävissään muita tiloja ja heillä on kohtalaisen hyvät mahdollisuudet hakeutua seurakunnan toimintaan eri osoitteissa, he eivät ole kovin sidottuja ihan
lähialueeseen.
Keskusteluissa ei kuitenkaan muodostunut yhtä selvää kantaa, vaan nimenomaan käytiin keskustelua eri näkökulmista Metsämökin ja uuden koulun
osalta. Vs. kirkkoherra ja hallintojohtaja katsoivat perustelluksi luopua
Metsä-mökin käytöstä, kunhan korvaavat tilat saadaan. Asiasta päätettäessä
on tärkeää ottaa huomioon koko Metsäpirtin alueen mahdollinen myynti ja
sen taloudelliset vaikutukset vastapainona koululta vuokrattavan tilan kuluille. Lisäksi on keskusteltu mahdollisuudesta siirtää Metsämökki muualle
seurakuntayhtymän käyttöön, esimerkiksi Väärnin leirikeskukseen. Tämä on
kuitenkin erillisen selvityksen kysymys, joka voidaan tarvittaessa toimittaa
myöhemmin.
Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
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Vs. kirkkoherra katsoo, että ennen lausunnon antamista on tarpeen tehdä
päätöksen lapsivaikutusten arviointi sekä kuulla seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä sekä näiden kautta lapsia ja nuoria. Tämä on poikkeusoloissakin
mahdollista etäyhteyksin. Lausunnon ehtii tämän jälkeen antamaan seurakuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2020.
Vs. kirkkoherran esitys: Käynnistetään lapsivaikutusten arviointi ja kuullaan
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä sekä lapsia ja nuoria. Annetaan lausunto
yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2020.
Päätös: Vs. kirkkoherran esitys hyväksyttiin.
Sn § 87

Lapsiasiain vaikutusten arviointi on tehty. Lisäksi on kuultu seurakunnan
lapsi- ja nuorisotyötä sekä näiden kautta lapsia ja nuoria. Annetaan puoltava
lausunto aloittaa toimet Metsämökki-kerhotalon käytön lopettamisesta kerhokäyttöön ja vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Metsämökki olisi käytössä siihen asti, kun koulu valmistuu. Liite 1.
Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon:
Seurakunta on tehnyt lapsiasianvaikutusten arvioinnin ja se on esitetty kokouksessa liitteenä. Samalla on annettu lapsityön näkemys Metsäpirtin alueen kerhotiloista selvitykset sekä todeta omana lausuntonaan seuraavaa:
Metsämökki on jo pitkään ollut lapsityön kerhotilana palvellen Iisalmen pohjoisen alueen lapsiperheitä. Alueella ei ole muita kerhokäyttöön soveltuvia
tiloja. Metsämökin tilat ovat olleet jatkuvassa käytössä ympäri vuoden tarjoten perheille erilaisia kerhoja ja tapahtumia. Kesäaikana tila on ollut lapsityön kesäkerhojen käytössä tarjoten kesätoimintaa alle kouluikäisille ja kouluikäisille lapsille. Kesäaikana siellä on järjestetty myös erilaisia perhetapahtumia. Sisätiloja on kunnostettu vuosien saatossa ja tilat palvelevat erittäin
hyvin lapsia ja lapsiperheitä. Sisätilojen ilmanlaatu tuntuu myös puhtaalta ja
terveeltä. Piha-alueen leikkivälineet uusittiin joitakin vuosia sitten ja ne palvelevat perheitä myös muina kuin kerhoaikoina. Lapsityö on tehnyt tiivistä
yhteistyötä Iisalmen kaupungin päivähoidon kanssa. Yhteistyö voi mahdollisesti laajentua tulevaisuudessa, mikäli uudet tilat suunnitellaan monipuolista
käyttöä tukeviksi.
Lapsiasiahenkilöinä tuomme esille oman huomiomme lapsivaikutuksista. Vaikutuksia arvioidessamme totesimme, että Metsämökin toimintojen siirtäminen alueelle tuleviin koulun tiloihin eivät näyttäisi vaikuttavan lapsien ja lapsiperheiden osallistumishalukkuuteen.

Kirkkoherran esitys:

Annetaan puoltava lausunto aloittaa toimet Metsämökki-kerhotalon käytön
lopettamisesta kerhokäyttöön ja vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Tilojen hankkimisessa otetaan huomioon työalan tarpeet. Kiinteistöpäällikkö on tarvittaessa yhteydessä Hannele Vartiaiseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Nuorisotyönohjaaja Jari Nousiaisen virkavapaa
Sn § 73

Nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen anoo virkavapaata rauhanturvatehtävää
varten 12.5.-25.11.2020. Palvelusta on mahdollista jatkaa noin vuoden mittaiseksi. Palveluspaikkana tulisi olemaan Libanon ja tehtävänä sosiaalikuraattori.
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta 31.3.2006/211 toteaa, että (valtion palveluksessa olevalla) on oikeus saada virkavapautta tällaiseen tehtävään eikä
työ- tai virkasuhdetta saa sen takia päättää tai irtisanoa. Maanpuolustusvelvollisuutta koskevan lain mukaan palveluksen päätyttyä henkilöllä on oikeus
palata aikaisempaan työhönsä.
Nousiaisen esimies, johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi puoltaa virkavapautta. Vs. kirkkoherra Antikainen puoltaa myös virkavapaata. Nousiaisella on rauhanturvatehtävistä aiempaa kokemusta ja hän on monipuolisen
kokemuksensa ja osaamisensa perusteella erittäin sopiva rauhanturvatehtäviin.
Asiaa käsiteltiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 25.3.2020, jolloin se jätettiin käsiteltäväksi lopullisesti seuraavassa kokouksessa eli nyt 28.4.2020,
koska ei ollut varmuutta, toteutuuko rauhanturvatehtävä poikkeusoloissa.
Esityslistan valmistelun hetkellä (17.4.) tiedossa ei ole muutosta rauhanturvatehtävään. Mikäli muutoksia ilmenee ennen kokousta, Nousiainen toimittaa
tiedot välittömästi vs. kirkkoherralle ja tämä toimittaa tiedot edelleen neuvostolle, viimeistään kokouksessa suullisesti. Muutokset otetaan huomioon
asiasta päätettäessä.
Vs. kirkkoherran esitys
Myönnetään virkavapaa nuorisotyönohjaaja Jari
Nousiaiselle rauhanturvatehtävää varten ajalle 12.5.-25.11.2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
Otteet nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen, johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän
taloustoimisto.
Sn § 88

Nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen anoo virkavapauden keskeyttämistä.
Nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen on saanut tiedon 4.5.2020, että puolustusvoimat eivät lähetä yhtään henkilöä 31.5.2020 Libanoniin. Seuraavat
suunnitellut lennot ovat heinäkuussa ja karanteenin aloitus kesäkuussa.

Kirkkoherran esitys:

Keskeytetään anomuksesta nuorisotyönohjaaja Jari Nousiaisen virkavapaa.
Valtuutetaan kirkkoherra päättämään virkavapaudesta asian tultua uudelleen
ajankohtaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Otteet nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen, johtava nuorisotyönohjaaja Jouni
Vuorijärvi sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloustoimisto.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Iisalmen seurakunnan toiminta koronaviruspandemiassa
Sn 74 §

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna 2020 uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Suomessa hallitus julisti maahan
poikkeustilan 12.3. ja se on voimassa ainakin 13.5.2020 saakka. Poikkeustilan aikana Suomen valtio on antanut määräyksiä ja rajoituksia mm. kokoontumisten suhteen. Rajoitusten tarkoituksena on ollut mm. hidastaa taudin leviämistä Suomessa niin, että terveydenhuolto ja muu huolto pystyvät varautumaan siihen. Tässä vaiheessa (17.4.2020) on epävarmaa, mihin asti rajoitukset
ovat voimassa. Hallituksen tiedotteet aiheesta löytyvät internet-sivulta
www.valtioneuvosto.fi ja sieltä on linkit keskeisten hallintoelinten päätöksiin
ja toimiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut ohjeistuksia tilanteeseen niin työpaikoille kuin kotitalouksiinkin. Tilannetta ja ohjeita voi ja
on syytä seurata laitoksen sivuilta www.thl.fi.
Kirkkohallitus seuraa osaltaan tilanteen kehitystä. Se on 2.3.2020 alkaen antanut yleiskirjeissään ohjeita varautumisesta koronavirukseen sekä tiedottaa
asiasta myös esimerkiksi Sakasti-sivustollaan sakasti.fi. Tuomiokapitulit seuraavat kukin omassa hiippakunnassaan tilannetta ja antavat ohjeita seurakunnille. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on lähettänyt asiasta seurakuntiin postia 13.3.2020 alkaen. Suurin osa postista on työnjohdollisia asioita koskien varautumista koronavirukseen ja toimintaan poikkeusoloissa.
Iisalmen seurakunnassa vs. kirkkoherra on 4.3.2020 antanut työntekijöille
sähköpostilla ohjeita varautumisesta koronavirukseen, ohjeet perustuivat
THL:n ja kirkkohallituksen ohjeisiin. Lisäksi 6.3. on annettu sähköpostitse
erikseen jumalanpalvelustehtävissä toimiville ohjeistus virukseen varautumisesta ja hygienian vahvistamisesta mm, siten, että jumalanpalveluksista peruttiin ehtoollisenvietto ja kolehti kerätään ovella. Hallituksen annettua uusia
ohjeita to 12.3. kirkkoherra kutsui seurakunnan johtavien viranhaltijoiden
muodostaman johtoryhmän ylimääräiseen kokoukseen perjantaina
13.3.2020. Kokouksessa päätettiin useista käytännöllisistä toimenpiteistä koronavirukseen varautumisessa. Tämän jälkeen Iisalmen seurakunnan johtoryhmä on kokoontunut joka keskiviikko ja jatkaa näillä näkyminen säännöllistä kokoustamista, kokoukset toteutetaan etäyhteyksin. Johtoryhmä on seurakunnan valmiusohjeiden mukaisesti nimetty seurakunnan valmiusryhmäksi.
Vs. kirkkoherra on nimennyt poikkeusolojen ajaksi kullekin johtavalle viranhaltijalle sijaisen hoitamaan käytännön tehtäviä. Vs. kirkkoherra ja johtoryhmä seuraavat yhteiskunnan ja kirkon viranomaisten antamia määräyksiä ja
toimivat niiden mukaan.
Tilanteesta tiedotetaan seurakunnan internet-sivuilla sekä lisäksi kukin työala
huolehtii tiedon kulusta vastuullaan oleville ryhmille ja kerhoille. Ryhmäkokoontumiset ja tilaisuudet on peruttu 30.4.2020 asti. Jumalanpalvelukset toteutetaan kirkkohallituksen ja piispan antamien ohjeiden mukaan siten, että
kirkossa ovat läsnä vain jumalanpalveluksen toteuttajat ja se lähetetään suorana internetissä seurakunnan verkkosivuilla facbookin ja YouTuben kautta.
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Lisäksi Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnat, kukin vuorollaan, toteuttavat jumalanpalveluksen radioinnin Radio Sandelsin kautta. Radio Sandelsin
kanssa yhteistyössä tehdään myös torstaisin klo 13.03 seurakuntien ohjelma.
Radioyhteistyö jatkuu ainakin toukokuun 2020 loppuun asti.
Erityinen ponnistus on ollut vastata ihmisten tuen ja avun tarpeeseen. Ruokaapu Lippuniemessä on jatkunut uusin järjestelyin, mutta seurakunta on muutenkin ollut aktiivinen asiassa. Johtavan diakoniaviranhaltijan sijainen on ollut
yhteistyössä sekä Ylä-Savon Soten että Iisalmen kaupungin kanssa. Ihmisten
auttamisessa toimitaan koordinoidusti ja harkiten. Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot on pyritty toimittamaan laajalti esille, niin että ne löytyvät
helposti.
Vs. kirkkoherra pitää seurakuntaneuvoston tietoisena kirkollisten viranomaisten sekä Iisalmen seurakunnan johtoryhmän päätöksistä. Johtoryhmän muistiot on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille. Tarvittaessa myös kirkon viranomaisten päätökset lähetetään neuvoston jäsenille.
Vs. kirkkoherran esitys:
Keskustellaan tilanteesta ja sovitaan toimenpiteistä tai linjauksista, mikäli tarpeen.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Sn § 89
Iisalmen seurakunnan kirkkoherra on jakanut uudet ohjeet johtoryhmän
kautta tiedoksi. Messut avautuvat seurakuntalaisille 1.6.2020 jälkeen ja seurakunnan tilat ovat jälleen käytettävissä perhejuhliin, kuitenkin niin, että henkilömäärärajoitus on 50 henkeä. Kappelit ja kirkot avataan kirkollisille toimituksille. Seurakunnan työntekijät eivät osallistu muistotilaisuuksiin tai kastekahveihin rajoitusten ollessa 50 henkilössä, sillä emme voi taata 1–2 metrin
turvaväliä.
Annetut ohjeet perustuivat THL:n ja kirkkohallituksen ohjeisiin sekä piispojen ohjeisiin, erikseen jumalanpalvelustehtävissä toimiville on annettu ohjeistus virukseen varautumisesta ja hygienian vahvistamisesta mm, siten, että
messuihin voidaan jälleen kokoontua rajoitusten puitteissa. Kirkoissa toimitaan riittävällä turvavälillä, joka pyritään takaamaan käyttämällä joka toista
penkkiriviä ja käyttämällä kertakäyttöpikareita. Käsihygieniaan panostetaan
erityisen paljon messujen aikana.
Kirkkohallitus seuraa osaltaan tilanteen kehitystä. Se on antanut yleiskirjeissään ohjeita varautumisesta koronavirukseen sekä tiedottaa asiasta myös esimerkiksi Sakasti-sivustollaan sakasti.fi. Tuomiokapitulit seuraavat kukin
omassa hiippakunnassaan tilannetta ja antavat ohjeita seurakunnille. Kuopion
hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on lähettänyt asiasta seurakuntiin postia
13.3.2020 alkaen. Suurin osa postista on työnjohdollisia asioita koskien varautumista koronavirukseen ja toimintaan poikkeusoloissa.
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Tilanteesta tiedotetaan seurakunnan internet-sivuilla sekä lisäksi kukin työala
huolehtii tiedon kulusta vastuullaan oleville ryhmille ja kerhoille. Ryhmäkokoontumisten ja tilaisuuksien alkamista syksyllä valmistellaan työaloilla. Jumalanpalvelukset toteutetaan kirkkohallituksen ja piispan antamien ohjeiden
mukaan siten, että kirkossa ovat läsnä vain 50 henkilöä 1.6.2020 alkaen ja se
lähetetään suorana internetissä seurakunnan verkkosivuilla facebookin ja
YouTuben kautta.
Messut ovat jatkossa klo.10 Kustaa Aadolfissa ja klo.12 Pyhän Ristin kirkoissa
nettilähetyksen vuoksi. Syksyyn on suunnitteilla iltakirkkoa tiistai-illoiksi
klo.18 Pyhän Ristin kirkkoon.

Kirkkoherran esitys:

Keskustellaan tilanteesta ja sovitaan toimenpiteistä tai linjauksista, mikäli tarpeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rippikoulujen paikallissuunnitelma
Sn § 90

Paikallissuunnitelma on tarkoitettu seurakuntamme työntekijöille. Sen tarkoitus on taata rippikoulun laatua ja nuorten tasapuolista kohtelua sekä tiedonkulkua työntekijöille. Paikallissuunnitelma päivitetään kolmen vuoden
välein tai tarvittaessa (esim. muutokset kokonaissuunnitelmaan). Suunnitelma annetaan tiedoksi luottamushenkilöille.
Liitteenä Iisalmen seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma 2020–2022
sekä vuoden 2021 rippikoulujen suunnitelman sanallinen osa ja lista 2021
rippikoulujen ajankohdista. Liite 2.

Kirkkoherran esitys:

Hyväksytään Iisalmen seurakunnan rippikoulujen paikallissuunnitelma 2020–
2022 sekä vuoden 2021 rippikoulujen suunnitelma ja lista 2021 rippikoulujen ajankohdista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
Pastori Anu Backman ja nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen esittelivät rippikoulujen paikallissuunnitelman.

Toimenpiteet:

Otteet rippikouluvastaavat
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Kolehtisuunnitelma kaudelle kesäkuu-joulukuu 2020
Sn § 91

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman kesä ja syyskaudelle.
Kolehtisuunnitelma liitteenä. Liite 3.

Kirkkoherran esitys:

Neuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle kesäkuu-joulukuu 2020. Valtuutetaan kirkkoherra tarvittaessa tekemään muutoksia kolehtisuunnitelmaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
30.8. kolehti poistetaan kokonaan. Suunnitelmaan merkitty kolehti 13.9.
Kuopion hiippakunnalle siirretään su 30.8. ja 13.9. kolehti kerätään Martoille
Marttaliiton keräykseen lapsityön hyväksi.

Toimenpiteet:

Otteet virasto ja kirkot
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Seurakuntaneuvoston kokousten puheenjohtajuus
Sn 92

Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään seurakuntaneuvoston puheenjohtajuudesta.
Asia tulee käsitellä aina kirkkoherran tai varapuheenjohtajan vaihtuessa.

KL luku 11 9 § (20.8.2004/821)
Seurakuntaneuvosto
Seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla on kullakin seurakuntaneuvosto. Se hoitaa ne 10 luvun 1
§:ssä mainitut kirkkoneuvoston tehtävät, jotka eivät kuulu yhteiselle kirkkoneuvostolle, sekä muut seurakuntaneuvostolle tässä laissa osoitetut tai erikseen määrätyt tehtävät. Seurakuntaneuvosto hyväksyy itselleen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Seurakuntaneuvostoon sovelletaan myös, mitä kirkkoneuvostosta säädetään 10 luvun 2 §:n 4 momentissa ja 3 §:n 2–4 momentissa sekä
4 ja 5 §:ssä.
Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän
talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten, sekä käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja
hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa.
Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtajana kirkkoherra ja vähintään 8 ja enintään 16 muuta jäsentä. Jäsenten luvusta säädetään kirkkojärjestyksessä seurakunnan väkiluvun perusteella.

KL luku 10 2 §
Jäsenet
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan
kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. (20.8.2004/821)
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden tammikuussa.
3 momentti on kumottu L:lla 20.8.2004/821.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään. (27.6.2003/626)
KJ luku 9 luku

Kirkkoneuvosto

1§
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
26.5.2020

sivu
86

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta
ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosille 2019–2020
Sn § 6 (22.1.2019)
Seurakuntaneuvosto valitsee kirkkojärjestyksen 10. luvun 12 §:n mukaan keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta seurakuntaneuvoston
kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään (KJ luku 9 1 §). Seurakuntayhtymissä kirkkoneuvostoa vastaa seurakuntaneuvosto.
Kirkkojärjestyksen (KJ luku 9 1 §) mukaan:
”Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa.” Päätös tästä voidaan tehdä
myös määräajaksi.

Vt. kirkkoherran ehdotus
Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosille
2019–2020.
Seurakuntaneuvosto päättää, että seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja,
mikäli suostuu, toimii seurakuntaneuvoston kokousten puheenjohtajana vuosina 2019–2020.

Päätös
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta seurakuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana käytiin keskustelua ja keskustelun aikana
tehtiin yksi kannatettu esitys seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajasta.
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin
Pertti Laajalahti. Hän toimii seurakuntaneuvoston kokousten puheenjohtajana edellä mainittuna ajankohtana.
Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
26.5.2020

sivu
87

Sn § 92

Kirkkoherra on vaihtunut Iisalmen seurakunnassa 1.5.2020 ja tästä syystä
asia tulee käsitellä uudelleen ja seurakuntaneuvosto tekee seurakuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajuudesta päätöksen.

Kirkkoherran esitys:

Jatketaan aikaisemman päätöksen mukaisesti ja tarkastellaan asiaa vuoden
vaihteessa uudelleen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Sn § 93

1. Kolehtikohde helatorstaille on vaihtunut. Helatorstain kolehti meni Lähetysyhdistys Kylväjän työlle evankeliumin lähettämiseen kaikkialle maailmaan.
Striimattaviin jumalanpalveluksiin toivotaan enemmän urkujen soittoa.
Su 13.9. on kirkkoherra Sanna Komulaisen tervetulojuhla.

Muut asiat
Sn § 94
1. Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset on sovittu seuraavasti:
- elokuu: 25.8.
- syyskuu: 15.9.
Kaarina Kursukangas esitti kiitokset seurakuntaneuvostolle.

Kokouksen päättäminen
Sn § 95

Kokouksen puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen klo 18.36.
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