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Tarja Viertorinne, ilmoitustaulunhoitaja

Kokouksen avaaminen
Sn § 64

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti avasi kokouksen ja
vs. kirkkoherra Juha Antikainen piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 65

Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
21.4.2020.
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 § 66
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Elina Siirolan ja Esko
Ryhäsen ja varapöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Jääskeläisen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 67
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Papiston virkojen tilanne
Srkn § 68

Iisalmen seurakunnan papiston tilanne:
Kirkkoherra Sanna Komulainen aloittaa viranhoidon 1.5.2020.
- Virkaan asettaminen on helluntaina 31.5.klo 10 Kustaa Aadolfin kirkossa, jos poikkeusolojen kokoontumisrajoituksista on luovuttu siihen
mennessä. Varalla su 13.9.2020.
Kappalainen Kristiina Turkki hoitaa omaa virkaansa.
Seurakuntapastori Kati Ahomaa palaa hoitamaan virkaansa1.5.2020, käytännössä töihin lomien jälkeen 27.5.2020.
- Viransijaisena toimii 30.4.2020 asti Pirkko Olanterä
Seurakuntapastori Riitta Auvinen on virkavapaalla 30.6.2021 asti
- Viransijaisena 31.5.2020 asti Anne Pulkka
- Seurakuntaneuvosto pyysi tuomiokapitulilta virkamääräystä sijaisuuden
hoitamista varten 1.7.2020-30.6.2021 Pirkko Olanterälle. Tuomiokapitulin istunnossa 26.3.2020 asia otettiin jatkovalmisteluun.
Seurakuntapastori Anu Backman hoitaa omaa virkaansa.
Seurakuntapastori Heli Heikkinen on virkavapaalla 31.5.2020 asti.
- Viransijaisena 30.4.2020 asti Arno Toivanen.
- Sijaista ei ole toukokuulle.
Seija Koivusalo hoitaa omaa virkaansa.
Seurakunnassa on yleensä täytetty ”kesäpapin” virka neljäksi kuukaudeksi,
mikä olisi edelleen tarpeellinen käytäntö papiston tehtävien, mm. rippikoulujen hoitamisen vuoksi ajalle 1.5.-30.8.2020. Kesäpapin virkaan palkkamäärärahat on varattu tämän vuoden talousarviossa. Kesäpapin tehtävään on
Kuopion tuomiokapituli antanut virkamääräyksen Pirkko Olanterälle 1.5.30.6.2020.
- Anne Pulkan oli tarkoitus hoitaa tätä määräaikaista virkaa 1.7.31.8.2020, mutta Kuopion tuomiokapituli antaa hänelle virkamääräyksen Sonkajärven seurakuntapastorin viransijaisuuteen 1.6.-30.11.2020.
Pulkka hakee tätä varten virkavapaata johtavan diakoniaviranhaltijan virasta, minkä esittely erikseen esityslistalla.
- Kesäpapiksi on Kuopion tuomiokapituli suositellut pastori Kaisa Pihlajamäkeä, joka on 30.6.2020 asti Jyväskylän perheasiainneuvottelukeskuksen palveluksessa. Pyydetään erillisessä asiakohdassa virkamääräystä Pihlajamäelle ajalle 1.7.-31.8.2020.

Vs. kirkkoherran esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Papiston virkojen tilanne merkittiin tiedoksi.
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Viranhoitomääräys seurakuntapastorin virkaan virkaa perustamatta
Sn § 69

Iisalmen seurakunnassa on yleensä kesän työkuormaa helpottamaan pyydetty virkamääräys virkaa perustamatta yhdelle papille, tämä on tunnettu
”kesäpapin” virkana. Seurakuntaneuvosto on pyytänyt ja Kuopion tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen virkaa perustamatta Pirkko Olanterälle 1.5.-30.6.2020. Lisäksi tarvitaan viranhoitaja ajalle 1.7.-31.8.2020.
Kuopion tuomiokapituli on suositellut tähän määräaikaiseen viranhoitoon
pastori Kaisa Pihlajamäkeä.

Vs. kirkkoherran esitys

Iisalmen seurakuntaneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta, että se antaisi viranhoitomääräyksen virkaa perustamatta pastori Kaisa
Pihlajamäelle 1.7.-31.8.2020.

Päätös

Vs. kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Otteet pastori Kaisa Pihlajamäki, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, YläSavon seurakuntayhtymän taloustoimisto
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Johtavan diakoniaviranhaltijan virkavapaus 1.7.-.30.11.2020
Srkn § 70

Anne Pulkka anoo palkatonta virkavapaata johtavan diakoniaviranhalti-

jan virasta ajanjaksolle 1.7. – 30.11.2020. Aiemmin myönnetty virkavapaus johtavan diakoniaviranhaltijan virasta päättyy 30.6.2020. Pulkka on
kutsuttu hoitamaan seurakuntapastorin sijaisuutta Sonkajärven seurakunnassa 1.6.-30.11.2020.
Vs. kirkkoherra puoltaa virkavapaan myöntämistä.
Vs. kirkkoherran esitys:

Myönnetään palkaton virkavapaa johtavan diakoniaviranhaltijan virasta

Anne Pulkalle 1.7.-30.11.2020.
Päätös:

Vs. kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

ote Anne Pulkka, Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloustoimisto, Kuopion
hiippakunnan tuomiokapituli.
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Johtavan diakoniaviranhaltijan viransijaisuus 1.8.-30.11.2020
Srkn § 71

Tanja Reinikainen hoitaa johtavan diakoniaviranhaltijan sijaisuutta 31.7.2020
asti (vs. kirkkoherran viranhaltijapäätös). Johtavan diakoniaviran haltija Anne
Pulkka siirtyy Sonkajärven seurakuntapastorin viransijaiseksi 1.6.30.11.2020. Reinikaisella on Iisalmen vs. kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä viranhoitomääräys 31.7.2020 asti. Tämän jälkeen tarvitaan vielä sijainen
johtavalle diakoniaviran haltijalle ajalle 1.8.-30.11.2020. Kiuruveden seurakunta on ilmaissut seurakunnan olevan valmis myöntämään Reinikaiselle virkavapaata Iisalmen sijaisuuden hoitoa varten mainitulla ajalla. Tanja Reinikainen on ilmaissut suostuvansa tähän ratkaisuun.
Mikäli tuomiokapituli antaa Anne Pulkalle määräyksen hoitaa seurakuntapastorin sijaisuutta Sonkajärvellä 1.6.-30.11.2020 sekä Kiuruveden seurakunta
myöntää Reinikaiselle virkavapaata, on Iisalmen vs. kirkkoherra Juha Antikainen valmis tekemään viranhaltijapäätöksen Tanja Reinikaisen valitsemisesta johtavan diakoniaviranhaltijan sijaiseksi 1.8.-30.11.2020.

Vs. kirkkoherran esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Vs. kirkkoherran esitys merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet

ote Tanja Reinikainen, Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloustoimisto
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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 kurssija 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
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
Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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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 Metsämökin 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.
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.

Toimenpiteet:
Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Nuorisotyönohjaaja Jari Nousiaisen virkavapaa
Srkn § 73
Nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen anoo virkavapaata rauhanturvatehtävää
varten 17.5.-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 17.5.-25.11.2020.

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.
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Uusi kirkkolaki ja kirkkolakikoulutus
Sn § 75

Kirkkolaki ja kirkkojärjestys hyväksyttiin kirkolliskokouksessa toukokuussa
2018. Kirkkolain voimaan astuminen edellyttää kuitenkin myös eduskunnan
hyväksyntää, eikä uusi kirkkojärjestys tai useat muut uudet säädökset astu
voimaan ennen uutta kirkkolakia. Tästä on 15.4.2020 tullut uutta tietoa Kuopion tuomiokapitulin lainoppineelta asessorilta Riikka Ryökkäältä:

Seurakuntaneuvoston edellisen kokouksen päätöksen mukaan oli tarkoitus,
että neuvosto tutustuisi uuteen kirkkolakiin ja sen tuomiin muutoksiin seurakunnan hallinnossa. Päätettiin, että Juha Antikainen tulisi 12.5. neuvoston
kokouksen aluksi pitämään tilaisuuden, jossa tutustutaan uuteen kirkkolakiin. Koska kirkkolaki menee nyt kokonaan uuteen valmisteluun, on syytä
peruuttaa tuo kirkkolakiin liittyvä seurakuntaneuvoston tilaisuus.
Vs. kirkkoherran esitys:

Perutaan uusi kirkkolaki-tilaisuus, joka oli sovittu neuvoston kokouksen yhteyteen 12.5.2020 klo 17 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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Tiedoksiannot
Sn § 76
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Kolehtikohteen muutos: pitkänperjantain kolehdin (Kuopion tuomiokapitulille jumalanpalveluselämän kehittämiseen) sijaan on annettu kehotus
osallistua rahankeräykseen Kirkon Ulkomaanavun Katastrofirahaston
kautta. Muutos johtuu siitä, että kun jumalanpalveluksessa ei paikan
päällä ole seurakuntaa kokoontumisrajoitusten vuoksi, ei voida myöskään kerätä kolehtia. Kapitulilla ei ole keräystä varten tarvittavaa rahankeräyslupaa.
Määräaikaiseen kanttorinvirkaan ajalle 1.5.-31.12.2020 on johtava kanttori
Hannu Virpi ottanut kanttori Joona Kärnän.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on notaarin viranhaltijapäätöksellä
14.4.2020 antanut pastori Anne Pulkalle sivutoimiluvan toimia työnohjaajana hakemuksensa mukaisesti 1½ h /kuukausi kirkon ulkopuolisille
tahoille. Sivutoimiluvan alainen toiminta ei saa häiritä päätoimen hoitamista. Jos Pulkka käyttää Iisalmen seurakunnan tiloja sivutoimiluvan
alaiseen työnohjaukseen, tulee hänen sopia tilojen käyttöehdoista kiinteistön omistajan, Ylä-Savon seurakuntayhtymän kanssa.
Pipliaseuran vuosikokous siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
Iisalmen seurakunnan rippikoulun ohjesääntö on hyväksytty Kuopion tuomiokapitulissa 16.4.2020
Su 10.5. jumalanpalveluksen rahankeräyskohde on Iisalmen seurakunnalle
vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen diakoniatyön kautta.

Muut asiat
Sn 77
1. Iisalmen seurakunnan jumalanpalveluksia on nyt lähetetty suorana internetissä eli striimattu muutama viikko. Vs. kirkkoherra valtuutti työntekijät
hankkimaan lähetyksiin tarvittavat laitteet. Hankintaprosessi on vielä osin
kesken, sillä laitteita ostavat nyt todella monet. Samalla kuitenkin opetellaan
tätä toimintaan. Mitä kokemuksia ja toiveita seurakuntaneuvoston jäsenillä
on asiasta?
2. Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset on sovittu seuraavasti:
- toukokuu: 26.5.
- elokuu: 11.8., 18.8. vai 25.8.?
- syyskuu: 1.9. vai 15.9.?

Kokouksen päättäminen
Sn § 78

Kokouksen puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen klo 19.08.
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