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Kokouksen avaaminen
Sn § 97

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 98

Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
18.8.2020.
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 § 99
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Kati Åhmanin ja Emmi Hämäläisen sekä varapöytäkirjantarkastajaksi Jaakko
Jääskeläisen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 100
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäasioina kokoukseen tuodaan § 103 viranhoitomääräys pastori Anitta Kuusisella ja § 106 diakonia viran täyttäminen. Lisäksi muihin asioihin tuodaan asiaa toimintaryhmistä.
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Papiston virkojen tilanne
Sn § 101

Iisalmen seurakunnan papiston tilanne:
Kirkkoherra Sanna Komulainen hoitaa omaa virkaansa.
Kappalainen Kristiina Turkki hoitaa omaa virkaansa.
Seurakuntapastori Kati Ahomaa hoitaa omaa virkaansa.
Seurakuntapastori Riitta Auvinen on virkavapaalla 30.6.2021 asti
- Viransijaisena 30.6.2021 saakka Pirkko Olanterä
Seurakuntapastori Anu Backman hoitaa omaa virkaansa.
Seurakuntapastori Heli Heikkinen on virkavapaalla 31.5.2021 asti.
- Sijaisuus täytettävä.
Seija Koivusalo hoitaa omaa virkaansa.
Kuopion tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen pastori Kaisa Pihlajamäelle 1.7.-31.8.2020.

Kirkkoherran esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto merkitsi saaneensa asian tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
25.8.2020

sivu
94

Seurakuntapastorin viransijaisuus

Sn § 102

Iisalmen seurakunnan 1. seurakuntapastori Heli Heikkinen on poissa työstä
ajalla 1.9.2020. – 31.5.2021
Edellä mainitun johdosta Iisalmen seurakunnan 1. seurakuntapastorin virkaan
tarvitaan sijainen ajalle 1.9.2020 – 31.5.2021.
Seurakuntaneuvosto haastattelee alussa hakijoita.
Haastatellaan: Marjukka Borgmann ja Tomi Pirskanen

Seurakuntaneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä xxx 1. seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 1.11.202031.5.2021.
Kirkkoherran esitys

Kirkkoherra esittää seurakuntaneuvostolle, että se pyytää Kuopion tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Tomi Pirskaselle 1. seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 1.11.2020 - 31.5.2021 ja varalle Marjukka Borgmanin. Valinta on tehty papereiden ja haastattelujen perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Otteet Kuopion tuomiokapituli,
taloustoimisto
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Viranhoitomääräys pastori Anitta Kuusiselle
Sn § 103

Iisalmen seurakunnan 1. seurakuntapastori Heli Heikkinen on poissa työstä ajalla 1.9.2020
– 31.5.2021.
Edellä mainitun johdosta Iisalmen seurakunnan 1. seurakuntapastorin virkaan tarvitaan sijainen ajalle 3.9.2020. – 31.10.2020. Kirkkoherra on soittanut mahdollisia sijaisia ja pastori
Anitta Kuusinen on lupautunut hoitamaan 1. seurakuntapastorin viransijaisuutta ko. aikana.

Kirkkoherran esitys
Iisalmen seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaisi viranhoitomääräyksen pastori Anitta Kuusiselle Iisalmen seurakunnan 1. seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 3.9.2020. – 31.10.2020.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet
Otteet pastori Anitta Kuusinen, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli,
Ylä- Savon seurakuntayhtymän taloustoimisto
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Lausunto aloitteista koskien Ylä-Savon seurakuntien yhdistymistä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille

Sn § 104
Aloitteet seurakuntien lakkauttamisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta: Iisalmen, Keiteleen ja Pielaveden seurakunta Diaarinumero DKUO/214/00.01.00/2020
Esittelijä Lakimiesasessori Riikka Ryökäs
Perustelut Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on 4.6.2020
lähettänyt tuomiokapitulille Iisalmen ja Pielaveden seurakuntaneuvostojen ja
Keiteleen kirkkovaltuuston aloitteet ja yhteisen kirkkoneuvoston lausunnon
aloitteista sekä Lapinlahden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostojen
kannanotot yhden seurakunnan mallista.
Iisalmen seurakuntaneuvosto (25.3.2020 § 57)
1) teki aloitteen Iisalmen seurakunnan lakkauttamisesta 31.12.2021 lukien ja
liittämisestä 1.1.2022 perustettavaan Ylä-Savon seurakuntaan. Samalla
Ylä-Savo seurakuntayhtymä purkautuu,
2) totesi, että Ylä-Savon seurakunnan alue on nykyisten Iisalmen, Keiteleen,
Lapinlahden, Pielaveden ja Sonkajärven kunnan alueet,
3) totesi, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän omaisuus siirtyy 1.1.2022
lukien Ylä-Savon seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien
vastaa siirretyn omaisuuden kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista,
4) totesi, että kirkkojärjestyksen 13:6 §:n mukaisesti kirkkohallitus määrää
niitä seurakuntien vapaaehtoisista rahastoja, jotka on perustettu
määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- ja testamenttivaroin, käytettäväksi
edelleen niiden tarkoituksen ja ehtojen mukaisesti.
5) totesi, että seurakuntavaalit pidetään vuoden 2022 alussa niin, että
valitaan yhden yhteisen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet vuodelle
2022 ja samalla vuosille 2023-2026 (kirkkolaki 23 luku 10 §).
Pielaveden seurakuntaneuvosto (4.5.2020 § 37)
1) teki aloitteen Pielaveden seurakunnan lakkauttamisesta 31.12.2021 lukien
ja liittämisestä 1.1.2022 perustettavaan Ylä-Savon seurakuntaan. Samalla
Ylä-Savo seurakuntayhtymä purkautuu,
2) totesi, että Ylä-Savon seurakunnan alue on nykyisten Iisalmen, Keiteleen,
Lapinlahden, Pielaveden ja Sonkajärven kunnan alueet,
3) totesi, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän omaisuus siirtyy 1.1.2022
lukien Ylä-Savon seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien
vastaa siirretyn omaisuuden kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista,
4) totesi, että kirkkojärjestyksen 13:6 §:n mukaisesti kirkkohallitus määrää
niitä seurakuntien vapaaehtoisista rahastoja, jotka on perustettu
määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- ja testamenttivaroin, käytettäväksi
edelleen niiden tarkoituksen ja ehtojen mukaisesti.
5) totesi, että seurakuntavaalit pidetään vuoden 2022 alussa niin, että
valitaan yhden yhteisen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet vuodelle
2022 ja samalla vuosille 2023-2026 (kirkkolaki 23 luku 10 §).
Keiteleen kirkkovaltuusto (25.3.2020 § 12)
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1) päätti yksimielisesti tehdä aloitteen Keiteleen seurakunnan
lakkauttamisesta 31.12.2021 lukien ja liittämisestä 1.1.2022
perustettavaan Ylä-Savon seurakuntaan. Samalla Ylä-Savo
seurakuntayhtymä purkautuu,,§ 10 25.06.2020
2) totesi, että uuden Ylä-Savon seurakunnan alue on nykyisten Iisalmen,
Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden ja Sonkajärven kunnan alueet,
3) totesi, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän omaisuus siirtyy 1.1.2022
lukien Ylä-Savon seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien
vastaa siirretyn omaisuuden kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista,
4) totesi, että kirkkojärjestyksen 13:6 §:n mukaisesti kirkkohallitus määrää
niitä seurakuntien vapaaehtoisista rahastoja, jotka on perustettu
määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- ja testamenttivaroin, käytettäväksi
edelleen niiden tarkoituksen ja ehtojen mukaisesti.
5) totesi, että seurakuntavaalit pidetään vuoden 2022 alussa niin, että
valitaan yhden yhteisen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet vuodelle
2022 ja samalla vuosille 2023-2026 (kirkkolaki 23 luku 10 §).
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto antoi 3.6.2020 § 26
tehdyistä aloitteistaan lausunnon. Pöytäkirjasta käy ilmi, että Ylä-Savon
seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston kokouksen 19.5.2020 § 63 esityslistalla
oli hallintojohtajan tekemä esitys lausunnosta, jossa suhtauduttiin
myönteisesti tulleisiin aloitteisiin. Kokouksessa tehtiin seuraavan sisältöinen
vastaesitys, jota kannatettiin ja joka äänestyksen jälkeen tuli kirkkoneuvoston
esitykseksi kirkkovaltuustolle:
”Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston kokoukseen 19.5.2020 tuodun
esityksen pohjalta toteamme seuraavaa:
1. Yksikään Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnista ei ole valmistellut tai
itsenäisesti tehnyt Kirkkolain 13 luvun 1:n mukaista aloitetta seurakuntansa
lakkauttamisesta tai seurakuntayhtymän purkamisesta. Niille on yhtymän
kirkkoneuvoston taholta toimitettu esitys em. asioista. Kuitenkin KL 13:1 §:n
selityksessä 2 todetaan tästä asiasta, että ”Srkyhtymän yhteisillä toimielimillä ei ole
aloiteoikeutta”. Asiaa on yhtymän toimesta viety eteenpäin kirkkolaista poikkeavallatavalla.
2. Yhtymän seurakuntaneuvostojen käsitellessä 25.3.2020 (Pielavesi 4.5.2020)
yhteiseltä kirkkoneuvostolta tullutta aloitetta seurakuntiensa ja seurakuntayhtymän
lakkauttamisesta sekä liittymisestä yhdeksi seurakunnaksi tulos oli seuraava:
- viidestä yhtymän seurakunnasta kolme vastusti aloitetta, näistä kaksi yksimielisesti
ja yksi äänin 9-2.
- yhdessä seurakunnassa aloitetta puollettiin äänin 10-4.
- yksi seurakuntaneuvosto ei ollut 25.3.2020 päätösvaltainen, ja siinä myöhemmin
(4.5.2020) suoritetussa äänestyksessä aloitetta puollettiin äänin 7-4.
Täten seurakuntayhtymän viidestä seurakunnasta kolme vastusti yhdeksi
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seurakunnaksi liittymistä. Yhdessäkään yhtymän seurakunnassa ei ollut yksimielistä
kannatusta yhtymän purkamiselle.
Seurakuntayhtymään v. 2021 liittymässä olevassa Keiteleen seurakunnassa
kirkkovaltuusto äänesti 25.3.2020 samasta asiasta, mutta sillä ei vielä ole
päätösvaltaa asian suhteen.
3. Seurakuntaneuvostojen äänestystulosten perusteella voidaan todeta, että yhtymän
viidestä seurakunnasta kolme otti kielteisen kannan yhden seurakunnan
perustamiseen. Tämä ei ennakoi hyvää pohjaa yhteiselle seurakunnalle, mikäli
seurakunnat pakkopäätöksellä liitettäisiin yhteen. Muista perusteista viitataan
Lapinlahden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostojen kielteisten
kantojen perusteluihin.
4. Pakkoliitokseen ei ole perusteita. Yhtymä on velaton ja aikaisempien vuosien
ylijäämiä on n. 2,5 milj. euroa. Yhden seurakunnan perustamisen ei ole osoitettu
tuovan mitään taloudellista etua, seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys häiriintyy
ja
menetetään muutoksessa. Kolme yhtymän viidestä seurakunnasta esittää nykyisen
yhtymän kehittämistä. Yhtymän kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä käytetty.
ESITYS:
Edellä olevin perustein allekirjoittaneet yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet esittävät
yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa:
Iisalmen, Keiteleen ja Pielaveden seurakuntaneuvostojen aloitteet Ylä-Savon
seurakuntayhtymän purkamisesta ja yhden yhteisen Ylä-Savon seurakunnan
perustamisesta tulee jättää raukeamaan, koska aloitteet eivät Keiteleen seurakuntaa
lukuunottamatta ole yksimielisiä, ja koska yhtymän kolme muuta seurakuntaa ovat
ottaneet kielteisen kannan kyseiseen aloitteeseen. Vapaaehtoiselle
seurakuntaliitokselle ei ole edellytyksiä ilman yksimielisyyttä. Pakkoliitoksen
taloudelliset edellytykset eivät täyty, koska seurakuntayhtymällä on yhteinen talous, eikä toiminnallisiakaan perusteita sellaiselle ole.”
Yhteisessä kirkkovaltuustossa 3.6.2020 § 26 tehtiin vastaesitys, jota
kannatettiin ja äänestyksen jälkeen päätettiin antaa kirkkoneuvoston
päätöksen mukainen lausunto.
Sovellettavat säännökset
Kirkkolain 13 luvun 1 §:n mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi
voi tehdä seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan seurakunta jaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille.
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Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on
lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapitulin on
kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien
kirkkovaltuustoja, seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä kirkkovaltuustoja, joita
ehdotettu seurakuntajaon muutos koskee. Jos tuomiokapituli pitää aloitetta
ilmeisesti epätarkoituksenmukaisena, se voi palauttaa aloitteen sen tekijälle.
Jollei tuomiokapituli palauta aloitetta tai jos palautettu aloite saatetaan
uudelleen vireille, tuomiokapituli hankkii aloitteesta 2 §:ssä tarkoitetut
selvitykset ja kuultuaan tarvittaessa uudelleen edellä mainittuja toimielimiä
lähettää asiakirjat oman lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan tuomiokapituli voi
määrätä yhden tai useamman selvitysmiehen tutkimaan aloitteessa
tarkoitettua seurakuntajaon muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen.
Tuomiokapituli voi hankkia aloitteen käsittelyä varten tarpeellisen selvityksen
myös muulla tavalla.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan selvitysmiehellä on
oikeus tutkia seurakuntien ja seurakuntayhtymien toimintaa, hallintoa ja
taloutta koskevia asiakirjoja sekä saada niiden viranomaisilta tietoja ja muuta
apua tehtävänsä suorittamista varten. Selvitysmiehen on lähetettävä
tuomiokapitulille ehdotuksensa, johon on liitettävä selvityksessä kertyneet
asiakirjat sekä seurakuntien ehkä seurakuntajaon varalta tekemät
viranhaltijoiden tai työntekijöiden sijoittamista taikka omaisuuden jakamista
koskevat sopimukset.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 10 §:n mukaan järjestelytoimikunnan ja
selvitysmiehen toiminnasta aiheutuneet kustannukset jaetaan tuomiokapitulin
päättämällä tavalla niiden seurakuntien kesken, joita selvitys koskee.
Asian käsittelyä
Tuomiokapitulin tulee käsitellä Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuuston ja
Iisalmen seurakunnan ja Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvostojen
kirkkolain 13 luvun 1 §:n mukaiset aloitteet seurakuntajaon muuttamisesta.
Keiteleen, Iisalmen ja Pielaveden seurakuntien aloitteet ovat
samansisältöiset.
Kirkkojärjestyksen mukaisesti seurakuntayhtymän seurakuntien, Iisalmen ja
Pielaveden, aloitteet on toimitettu Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuuston aloite on myös toimitettu Ylä-Savon
seurakuntayhtymälle. Syynä tähän on ollut Keiteleen seurakunnan liittyminen
osaksi Ylä-Savon seurakuntayhtymää vuoden 2021 alusta. Aloitteen
mukainen seurakuntajaon muutos tulisi voimaan vuonna 2022, jolloin Keitele
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on osa yhtymää. Tästä huolimatta kirkkolain mukaan aloite olisi tullut toimittaa
suoraan tuomiokapitulille.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on antanut asiasta
lausuntonsa, jossa se ehdottaa aloitteiden raukeamista. Päätös on syntynyt
äänestyksen tuloksena yhteisessä kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa
lausuntoesityksestä kirkkovaltuustolle päätettäessä on esityslistalla olleeseen
esitykseen tehty vastaesitys. Vastaesityksen kohdassa 1 väitetään, etteivät
Iisalmen ja Pielaveden seurakuntaneuvostojen aloitteet olisi kirkkolain
mukaisia aloitteita. Hyvä hallinto edellyttää, että viranomaiselle vireille tulleet
asiat käsitellään asianmukaisesti. Viranomaisella on oikeus ja velvollisuus
käsitellä asia, tehdä siitä esitys ja päättää asia. Näin on myös Iisalmen ja
Pielaveden seurakuntaneuvostoissa menetelty. Esittelijän velvollisuutena on
tehdä esitys vireille tulleesta asiasta ja hänellä on oikeus tehdä esitys sen
mukaisena kuin sitä ehdotetaan vireille tulleessa asiassa tai hän voi myös
poiketa tästä. Kirkkolainsäädäntö ei ota kantaa siihen, miten aloitteita tulee
valmistella. Kyseessä on seurakuntaneuvoston aloite, jos
seurakuntaneuvosto päättää tehdä aloitteen. Tähän ei ole merkitystä sillä,
mikä taho on asiaa aiemmin valmistellut tai ehdottanut aloitteen tekemistä.
Iisalmen ja Pielaveden seurakuntaneuvoston pöytäkirjoista ei ilmene mitään
sellaista, jonka perusteella olisi syytä epäillä, että seurakuntaneuvostot ovat
muutoin kuin omasta harkinnastaan tehneet kyseiset aloitteet. Kirkkolain 11
luvun 5 §:n mukaan seurakuntayhtymän purkamisesta päättää yhtinen
kirkkovaltuusto, joten asian valmistelu kuuluu tältä osin yhteiselle
kirkkoneuvostolle. Vastaehdityksen tekijä on täten antanut asiassa virheellistä
tietoa.
Kirkkoneuvostossa tehdyssä vastaesityksessä kohdassa 2 väitetään muun
muassa, että Keiteleen seurakunnalla ei ole päätösvaltaa asian suhteen.
Keiteleen seurakunnalla on oikeus tehdä aloite seurakuntaliitoksesta
haluamallaan tavalla. Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuusto on voinut tehdä
aloitteen, jossa se ehdottaa Keiteleen seurakunnan lakkauttamista ja
liittämistä toiseen seurakuntaan. Keiteleen seurakunnan aloitteessa
seurakunta ehdotetaan liitettäväksi Ylä-Savon seurakuntaan. Vastaehdityksen
tekijä on tältä osin antanut asiassa virheellistä tietoa.
Kirkkojärjestyksen (13:1.2) mukaan tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta
niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoja,
seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä kirkkovaltuustoja, joita ehdotettu
seurakuntajaon muutos koskee. Jos tuomiokapituli pitää aloitetta ilmeisesti
epätarkoituksenmukaisena, se voi palauttaa aloitteen sen tekijälle. Jollei
tuomiokapituli palauta aloitetta tai jos palautettu aloite saatetaan uudelleen
vireille, tuomiokapituli hankkii aloitteesta 2 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja
kuultuaan tarvittaessa uudelleen edellä mainittuja toimielimiä lähettää
asiakirjat oman lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle.
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Keskustellaan eri vaihtoehdoista. Keskustelun pohjalta esittelijä tekee
esityksensä.

Asian käsittely tuomiokapitulin istunnossa
Keskusteltiin asiasta, jonka jälkeen esittelijä teki esityksensä.
Esittelijä perustelee esitystään asian käsittelyä kohdassa mainittujen
seikkojen lisäksi seuraavasti:
Kirkkolainsäädäntö 2008, joka sisältää kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä
kommentaarin, mukaan aloitteen käsittely on tuomiokapitulissa
kaksivaiheinen. Kapituli kuulee ensin alustavasti niitä seurakuntia, joita
seurakuntajaon muutos koskee. Tämän jälkeen kapituli joko palauttaa
aloitteen tai hankkii tarpeelliset selvitykset.
Tuomiokapitulin on ensin kuultava seurakuntien toimielimiä ja vasta tämän
jälkeen se voi päättää mihin toimiin se ryhtyy asiassa.
Esittelijä muutti esitystään tuomiokapitulin istunnossa
a) Tuomiokapituli kuulee Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja
Varpaisjärven seurakuntien seurakuntaneuvostoja ja Ylä-Savon
seurakuntayhtymän yhteistä kirkkovaltuustoa Keiteleen seurakunnan
aloitteesta kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti.
b) Tuomiokapituli kuulee Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuustoa ja
Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntien
seurakuntaneuvostoja sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteistä
kirkkovaltuustoa Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston aloitteesta
kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti.
c) Tuomiokapituli kuulee Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuustoa ja
Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntien
seurakuntaneuvostoja sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteistä
kirkkovaltuustoa Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvoston
aloitteesta kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti.
d) Edellä mainitut lausunnot tulee toimittaa tuomiokapitulille 15.9.2020
mennessä.
e) Tuomiokapituli ilmoittaa hallintolain 33 §:n 2 momentin nojalla ettei
määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista.
Sovellettavat säännökset: Kirkkojärjestys 13 luku 1 §.
Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Tuomiokapituli päätti hyväksyä muutetun esityksen.
Maallikkovaltuutettu Elina Siirola oli poissa asian käsittelyn ajan.
Toimenpiteet Saatteet ja ote: Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuusto, Iisalmen,
Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostot
ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto
Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuuston päätös: Iisalmen, Lapinlahden,
Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostot ja Ylä-Savon
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto
Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös: Keiteleen seurakunnan
kirkkovaltuusto ja Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven
seurakuntaneuvostot sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkovaltuusto
Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös: Keiteleen
seurakunnan kirkkovaltuusto ja Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja
Varpaisjärven seurakuntaneuvostot sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Sn § 101
Kuopion tuomiokapituli on pyytänyt seurakuntaneuvostolta 15.9.2020 mennessä lausunnon Keiteleen, Iisalmen ja Pielaveden seurakuntien aloitteesta
kyseisten seurakuntien lakkauttamisesta sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän
purkamisesta ja uuden Ylä-Savon seurakunnan perustamisesta. Uuteen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnat ja
Keiteleen seurakunta. (Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätös
25.6.2020 10 § toimitettu lisätietona)

Kirkkoherran esitys:

Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa, että vaikka kaksi
seurakuntaneuvostoa viidestä yhtymäseurakunnasta ja Keiteleen kirkkovaltuusto ovat tehneet edellä mainitun aloitteen oman seurakuntansa lakkauttamisesta ja liittymisestä perustettavaan seurakuntaan, ei
aloitteilla ole ristiriidatonta taustaa. Aloitteet eivät ole olleet Keitelettä
lukuun ottamatta yksimielisiä, ja kolme muuta seurakuntaa ei puolestaan ole tehnyt edellä mainittua aloitetta. Jos kolmesta aloitteen tehneestä muodostettaisiin Ylä-Savon seurakunta, jää kysymykseksi kolmen pienen seurakunnan ja seurakuntayhtymän tulevaisuus. Yhtymä
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purkautuisi kaikkien liittyessä, mutta jos vain kolme seurakuntaa liittyy, olisi yhtymässä yksi suuri seurakunta ja kolme pientä seurakuntaa.
Tästä tilanteesta nouseva johtopäätös on, etteivät aloitteet johda toimenpiteisiin, ja ettei eteneminen yhteistoiminnallisen kehittämishankkeen esittämällä tavalla ole mahdollista. Yhtymän kehittämistyötä on
syytä jatkaa.
Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Otteet Kuopion tuomiokapituli

Pertti Laajalahti jätti eriävän mielipiteen suullisesti:
Valmistelun aikana tulleiden ristiriitojen johdosta esitän eriävän mielipiteen.
Jätän asian tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
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Iisalmen seurakunnan toiminta koronaviruspandemiassa
SN § 105
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
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kirkossa ovat läsnä vain jumalanpalveluksen toteuttajat ja se lähetetään suorana internetissä seurakunnan verkkosivuilla facbookin ja YouTuben kautta.
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 § 88
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 facbookin 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.

Sn 102

Poikkeusolojen päättymisen aiheuttamat vaikutukset ohjeisiin ja suosituksiin
Kevään mittaan seurakunnille on annettu ohjeita ja suosituksia toiminnan järjestämisestä poikkeusoloissa. Vaikka poikkeusolot ovat päättyneet, viranomaisten tartuntatautilain nojalla antamat määräykset ja epidemiologinen tilanne edellyttävät erityistoimenpiteitä. Siksi annettuja
ohjeita mm. kesän leiritoimintaan ja jumalanpalveluselämään liittyen
tulee edelleen noudattaa.”
Valtioneuvoston ohjeet 23.6.2020:
Matkailun rajoituksia puretaan edelleen
Hallitus linjasi neuvottelussaan, että sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista luovutaan 13. heinäkuuta alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa COVID19-tauti-ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo
poistettu. Näitä maita ovat Norja, Tanska, Islanti ja Baltian maat. Tällä
hetkellä raja-arvona pidetään enintään 8 uutta tautitapausta 100 000
henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.
Jokaisen Suomesta näihin maihin matkustavan pitää kuitenkin itse
muistaa tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset kohdemaassa.
Näillä kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan matkailijoille.
Valtioneuvoston suositus laajalle etätyölle päättyy 1. elokuuta
Hallitus linjasi neuvottelussaan, että suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1. elokuuta rauhoittuneen epidemiatilanteen johdosta.
Kesälomakausi heinäkuussa mahdollistaa joustavasti vaiheittaisen siirtymisen kohti normaaleja työn tekemisen olosuhteita.
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Hallitus arvioi asiaa uudestaan, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää.
Epidemian uudelleen kiihtymisen estämiseksi on tarpeellista seurata
tarkasti rajoitusten purkamisen vaikutuksia epidemian kehittymiseen.
Suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä puretaan
Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta
fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä
noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.
Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä
väestöä koronavirustartunnoilta. Suosituksen käytännön toteutuksesta
on kuitenkin aiheutunut hyötyjen lisäksi myös kielteisiä vaikutuksia 70
vuotta täyttäneiden henkilöiden fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle
hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat tarvittaessa toimivaltansa puitteissa hygienia- ja muita ohjeita, joilla
ikääntyneiden tartuntariskiä voidaan pienentää.
Jatkossa on pidettävä kokouksia entiseen malliin paikan päällä, kunnes
uusi kirkkolaki tulee voimaan (n. v. 2022 alusta).
Henkilöstölle informoidaan, että laaja etätyösuositus päättyy 1.8.2020
lukien. Syksyllä valmistellaan yhtymän yhteiset etätyösopimukset ja –
periaatteet.
Sovittiin, että kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö hankkii viidet pleksit
seuraaviin kohteisiin Iisalmen seurakuntatalolle: hautauspalvelut molempiin huoneisiin, kaksi kappaletta keskusrekisteriin (tiskille) ja yksi
diakoniapäivystystilaan katutasoon.
Jumalanpalvelusten striimausvuorot:
viikko 33, su 16.8. Pielavesi (aiemmin sovittiin Varpaisjärvelle, nyt
muutos)
viikko 34, su 23.8. Iisalmi
viikko 35, su 30.8. Sonkajärvi
viikko 36, su 6.9. Varpaisjärvi
viikko 37, su 13.9. Varpaisjärvi
viikko 38, su 20.9. Lapinlahti.
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Seurakuntien tapahtumat siirretään pidettäväksi normaalia isommissa
kokoontumistiloissa ja turvaväleistä pidetään edelleen huolta. Koronapandemian toinen aalto on hyvin todennäköisesti tulossa Suomeen. Desinfiointiaineet pidetään edelleen saatavilla.
Tarkennettiin yhteistä käytäntöä seuraavasti: hääjuhliin, muistotilaisuuksiin ja kotikasteisiin ei osallistuta. Osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti – varausta tehdessä harkitaan tilan koko ja tilaisuuteen osallistujien määrä (1,5 metrin etäisyydet turvattava). Terveydenhuoltoviranomaisiin ollaan lopullisista päätöstä tehtäessä yhteydessä.

Kirkkoherran esitys:

Keskustellaan tilanteesta ja sovitaan toimenpiteistä tai linjauksista, mikäli tarpeen.

Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.
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Diakonia viran täyttäminen
Sn § 106

Iisalmen seurakunnan diakoniaviranhaltija Merja Leinonen on irtisanoutunut virastaan niin,
että viimeinen virassa olo päivä on 31.10.2020. Seurakuntaneuvoston tehtävänä on myöntää hänelle ero. Hän pitää vuosiloman vapaana.
Iisalmen seurakunnan eri avoimena olevien virkojen ja
työsuhteiden täyttämistä on selvitetty suhteessa koko diakonia- ja
lähetystyön kokonaisuuteen.
Iisalmen seurakuntaneuvostolle esitetään, että diakonian virka
julistetaan vakinaisesti haettavaksi ja yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään
täyttöluvan myöntämistä.
Iisalmen seurakuntaneuvostolle esitetään, että se valitsee haastattelutyöryhmän.

Kirkkoherran esitys
Iisalmen seurakuntaneuvosto:
1) päättää myöntää eron diakoniaviranhaltija Merja Leinoselle niin, että viimeinen virassa
olo päivä on 31.10.2020,
2) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle diakonia viran täyttöluvan
myöntämistä,
3) päättää julistaa diakonia viran vakinaisesti haettavaksi, mikäli
yhteinen kirkkoneuvosto myöntää viralle täyttöluvan,
4) valitsee diakonia viran haastattelutyöryhmän.
Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Haastattelutyöryhmään valittiin Elina Siirola, Kristiina
Turkki, Tanja Reinikainen, Sanna Komulainen ja Sirkku Muilu.

Toimenpiteet yhteinen kirkkoneuvosto, Tanja Reinikainen, hallintojohtaja, taloustoimisto
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Tiedoksi
Sn § 107

1. Eeva Lappalainen on lahjoittanut seurakunnalle kahvipensaan Iisalmen
seurakunnalle. Kahvipensas on sijoitettu seurakuntatalolle.
2. Arja Jelekäinen ja Kirsi Tirri (lähetyssihteerimme) ovat Suomen lähetysseuran vuosikokouksessa 22.8.2020. He edustavat seurakuntaa valtakirjalla.
Vuosikokous pidetään Helsingissä mutta käytämme mahdollisuutta osallistua
etänä.
3. Nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen on virkavapaalla 25.11.2020 saakka.
Sijaisena toimii Kai Sippola.
4) Seurakuntaviikkoa vietetään 6.-13.9.2020. Vapaaehtoisten määrä on tapahtumassa vähäinen johtuen koronatilanteesta. Kirkkoherra Sanan Komulaisen tulojuhla on su 13.9. Pyhän Ristin kirkossa, sään salliessa messu pidetään
ulkona.

Muut asiat
Sn § 108
1.
-

Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset on sovittu seuraavasti:
syyskuu: 22.9
lokakuu: sovitaan myöhemmin
marraskuu: sovitaan myöhemmin
Joulupuuro? sovitaan myöhemmin

Sirkku Muilu kertoi lyhyesti toimintaryhmien nykytilanteesta. Asiaan palataan marraskuun kokouksessa.
Osmo Turkki ehdotti pohdittavaksi toiminnallista johtokuntaa toimintaryhmien tilalle.
Jaakko Jääskeläinen toi terveiset oppailta, että Vanhan hautausmaan ullakkorakennus tulisi siivota. Asia hoidetaan kuntoon.
Kokouksen päättäminen
Sn § 109

Kokouksen puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen
loppuhartauteen klo 19.26

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

