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Sn § 35
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Iisalmi _____ _____ 2021
Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja

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

Päätös

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn §36
Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
4.5.2021.
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.
Kirkkoherran esitys
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja varapöytäkirjantarkastajan valitsemiset
Sn § 37
Kirkkoherran esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Martti Sallisen ja Elina Siirolan sekä heidän varalleen Osmo Turkin
varapöytäkirjantarkastajaksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn §38
Kirkkoherran esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-savon seurakuntayhtymän strategia vuosille 2021-2026
Sn § 39
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian laatiminen vuosille
2021―2026
Ykn § 22
Ylä-Savon seurakuntayhtymän strategiakausi päättyi vuoden 2020 lopussa.
Yhtymää ja seurakuntia koskevan strategian päivittäminen on kiireellistä ja
tarkoituksenmukaista. Tätä tarkoitusta varten seurakuntayhtymän
johtoryhmä on pyytänyt tarjouksen konsultoinnista uuden strategian
yhteistoiminnalliseen laatimiseen kevään 2021 aikana. Uuden strategian
odotetaan olevan valmis kevätkauden 2021 päättyessä. Konsultoinnin
yhteydessä on tehtävänä tarkastella myös seurakuntarakenteen vaihtoehtoja
Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella sekä tämänhetkistä ilmapiiriä.
Taustalla on Veto 3 –hankkeen yhteydessä laadittu yhdistymissuunnitelma ja
sen kariutuminen.
Hiippakuntasihteeri, työyhteisökonsultti Jukka Heliniltä Jyväskylästä on
pyydetty tarjous strategiatyöskentelyn vetämisestä yhdessä työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden kanssa.
Työyhteisökonsultti Jukka Helinin kanssa on pidetty asiasta neuvottelu
21.1.2021. Jukka Helin on esitellyt tarjoustaan seurakuntayhtymän
johtoryhmälle 10.2.2021 ja johtoryhmä puoltaa konsultoinnin tilaamista.
Työyhteisökonsultti Jukka Helin esittelee kokouksen alussa teamsin
välityksellä jättämäänsä tarjousta.
Lisätietona jaetaan työyhteisökonsultti Jukka Helinin 8.2.2021 päivätty
tarjous Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian
päivittämisestä.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää tilata työyhteisökonsultti Jukka Heliniltä seurakuntayhtymän ja
seurakuntien strategian päivittämiseen liittyvän konsultoinnin hintaan
6 320 euroa + alv 24 % = 7 836,80 euroa ja
2) päättää, että määräraha kirjataan muun yleishallinnon kustannuksiin
kustannuspaikalle 1001100000.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Strategiatyöryhmän nimeäminen
Ykn § 23
Työyhteisökonsultti Jukka Helinin vetämään strategian valmisteluun sisältyy
myös strategiatyöryhmän nimeäminen valmistelemaan saadun
kyselyaineiston pohjalta lopullista strategiaa valmistelun eri vaiheissa.
Työryhmä kokoontuu 3-4 kertaa kevään 2021 aikana.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että strategian valmistelutyöryhmään
valitaan yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttinen, hallintojohtaja Katariina
Bergbacka, johtoryhmän nimeämänä kirkkoherrojen edustajana kirkkoherra
Sanna Komulainen, Jukon pääluottamusmies Kari Haikarainen
henkilökunnan edustajana ja tiedottaja Maria Ojanperä.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että strategian valmistelutyöryhmään
valitaan yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttinen, hallintojohtaja Katariina
Bergbacka, johtoryhmän nimeämänä kirkkoherrojen edustajana Sanna
Komulainen, Jukon pääluottamusmies Kari Haikarainen henkilökunnan
edustajana ja tiedottaja Maria Ojanperä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että työryhmään nimettiin lisäksi Aila
Siilin-Huttunen.

Toimenpiteet:
Sn §39
Seurakuntayhtymään ja seurakuntiin on laadittu strategian vuosille
2021―2026. Strategian laatimiseen on päässeet vaikuttamaan niin
luottamushenkilöt kuin henkilöstö kyselyiden muodossa. Strategia on
lähetetty luottamushenkilöille esityslistan liitteenä.

Kirkkoherran esitys

Annetaan tiedoksi Iisalmen seurakuntaneuvostolle Ylä-Savon
seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian.

Päätös:

Iisalmen seurakuntaneuvosto sai tiedoksi Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja
seurakuntien strategian.

Toimenpiteet:
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Lausuntopyyntö Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvostolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategiasta
Sn § 40
Kiinteistöstrategian tarkistaminen
Ykn § 74
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivitys on tullut
ajankohtaiseksi. Aikaisempi Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia
on laadittu vuosille 2016–2020. Seurakuntayhtymä ylläpitää toimitilat
kuuden seurakunnan alueella seurakunnissa tehtävää työtä varten.
Seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden,
Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat sekä vuoden 2021 alusta alkaen
Keiteleen seurakunta.
Strategian laadinnassa yksi keskeisistä asioista on ratkaista, minkä
rakennusten omistamiseen ja ylläpitoon on mahdollista pitkällä aikavälillä
sitoutua. Toimitilojen on oltava toiminnan luonteeseen tarkoituksenmukaisia
ja tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on huomioitava paikallisen
yhdyskuntarakenteen ja seurakunnan kehityksen mukanaan tuomat
muutokset. Seurakuntayhtymän kestävän taloudenhoidon kannalta
kiinteistöihin ja toimitiloihin sitoutuvan pääoman, ylläpitokustannusten ja
investointitarpeiden tulee olla tasapainossa käytettävien taloudellisten
resurssien kanssa. Kiinteistötoimen menoja ei ole tarkoituksenmukaista
kasvattaa niin suureksi, ettei käytettävissä oleva kiinteistötoimelle
kohdennettu tulorahoitus riitä kattamaan menoja. Seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategian keskeisimpänä tavoitteena tulee olla se, että
seurakunnilla on käytössään ydintoimintojen kannalta tarkoituksenmukaiset,
turvalliset ja terveelliset tilat, joiden ylläpito- ja investointikustannukset ovat
tasapainossa seurakuntayhtymän taloudellisen kantokyvyn kanssa.
Kiinteistötoimessa on valmisteltu Ylä-Savon seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategiaa vuosille 2021–2030. Kiinteistöstrategian lähtökohtana on
seurakuntien ydintoimintojen turvaaminen. Tehtävänä on ohjata kiinteistöjä
koskevaa päätöksentekoa, linjata tilaomaisuuden ylläpitoa ja kiinteistöihin
sijoitettua ja sijoitettavaa varallisuuden käyttöä sekä huolehtia rakennetusta
kulttuuriperinnöstä. Kiinteistöstrategia sisältää selvityksen mm.
rakennuksista, niiden tuotoista ja kuluista, ehdotetuista toimenpiteistä sekä
luokittelun rakennusten ylläpidon kannalta.
Kiinteistöstrategiasta on pyydetty kannanotto talouden ja hallinnon
kehittämistyöryhmältä (TAHKO-työryhmältä), jonka kirkkoneuvosto on
kokouksessaan 20.10.2020 asettanut. Työryhmän selvityksen perimmäisenä
tavoitteena oli seurakuntien taloudellisen kestävyyden vahvistaminen ja
yhtenä keskeisenä asiana kiinteistöjen arvon, käytön ja
tarkoituksenmukaisuuden arviointi.
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Tahko-työryhmä käsitteli kiinteistötoimessa valmistellun kiinteistöstrategian
työskentelynsä ohessa ja luovutti loppuraportin 30.3.2021. Loppuraportissa
on annettu täydennysehdotuksia kiinteistöstrategiaan ja ne on huomioitu
strategian valmistelussa.
./..
./.. ykn § 74
Edellä esitettyjen vaiheiden mukaisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle on
valmisteltu kiinteistöstrategia käsiteltäväksi.
Lisätietona jaetaan kiinteistöstrategia 2021―2030.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) hyväksyy laaditun strategialuonnoksen
2) päättää pyytää lausunnot luonnokseen kaikilta Ylä-Savon
seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostoilta.
Lausunnot on toimitettava 30.6.2021 mennessä.
Päätös:
Keskustelun aikana Minna Kettunen esitti mm. Aila Siilin-Huttusen
kannattamana, että Alapitkän ja Laukkalan kirkot siirretään realisoitavista
kehitettäviin. Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, oli suoritettava
äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: jotka kannattavat
hallintojohtajan ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jotka Minna Kettusen ehdotusta,
äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä. Näin
hallintojohtajan ehdotus tuli yhteisen kirkkoneuvoston päätökseksi.
Äänestysluettelo on liitteenä 1.
Sn § 40
Iisalmen seurakuntaneuvosto on saanut lausuntopyynnön Ylä-Savon
seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategia käsittelee YläSavon seurakuntayhtymän kiinteistöjä vuosina 2021-2030. Uuden
kiinteistöstrategian pohjatyö on tehty hallinnon toimistossa virkamiestyönä,
johon on kerätty mm. rakennusten perustietoja, tilojen käyttöasteita,
toimintakuluja ja tehtyjä investointeja.
Suunnitelmallisen kiinteistönpidon kannalta kiinteistöstrategian
päivittäminen on tarpeellista. Sen kautta voidaan tavoitella
kiinteistökustannusten alentamista, korjaus- ja investointikustannusten
säästöjä sekä toimitilojen käytön tehostamista. Kiinteistöselvityksessä nousi
keskeisenä esiin seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuuden laajuus, tilojen
käyttöasteet sekä kiinteistötoimen kustannusrakenne. Kiinteistöstrategian
lähtökohtana on seurakuntien ydintoimintojen turvaaminen. Leirikeskusten
määrää ja leiritoiminnan laajuutta arvioidaan seurakuntayhtymässä
kokonaisuutena.
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Edellä esitettyjen vaiheiden mukaisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle on
valmisteltu kiinteistöstrategia käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto on
laittanut kiinteistöstrategian seurakuntien seurakuntaneuvostoille lausunnon
antamiseksi. Kiinteistöjen ja toimitilojen omistamisen tai muun hallinnoinnin
tarkoituksena on ensisijaisesti toimitilojen järjestäminen organisaation
ydintehtävää, seurakuntien tekemää seurakuntatyötä varten.
Keskeisenä tavoitteena strategiaa laadittaessa on tilojen käytön
tehostaminen, kiinteistöistä aiheutuvien kustannusten hallinta,
kiinteistömassan hallittu vähentäminen ja kiinteistötoimen kulujen
saattaminen tasolle, jonka seurakuntayhtymä kykenee strategiakaudella
kantamaan.
Kiinteistöjen tehokkaalla hallinnoinnilla seurakuntien toiminnoille voidaan
osoittaa tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset toimitilat. Lisäksi
kiinteistöstrategian avulla voidaan turvata seurakuntayhtymän osake- ja
liikehuoneistoihin sekä metsävarallisuuteen sijoitettu pääoma ja sen tuotto.
Kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi tilojen
kokonaisvaltainen kartoitus ja yhtenäisten kiinteistön omistuksen, käytön ja
ylläpidon strategisten periaatteiden tarkastaminen ovat välttämättömiä.
Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien talouden rakenteen ja toiminnan
resurssien turvaaminen edellyttää, että kiinteistötoimen kuluja saadaan
hallitusti vähennettyä. Kiinteistöjen hallinnoinnissa tulee pyrkiä ennakoivaan
ja suunnitelmalliseen kiinteistöjen yläpitoon ja luokitella kiinteistöt.
Tavoitteellisen kiinteistönpidon kannalta on tärkeää selvittää, mitä
rakennuksia Ylä-Savon seurakuntayhtymän on tarkoituksenmukaista omistaa
ja ylläpitää ja mistä rakennuksista voidaan luopua. Tätä tarkoitusta varten
seurakuntayhtymän omistamat rakennukset on luokiteltu kolmeen luokkaan.
Luokituksen tavoitteena on ennen kaikkea tuottaa strategisen tason
suuntaviivoja rakennusten pitkän aikavälin omistamiselle ja samalla pyrkiä
hahmottamaan seurakunnan tarvetta ja kykyä omistaa ja ylläpitää
rakennuksia pitkällä aikavälillä. Strategian laadinnassa olennainen kysymys
on, minkä rakennusten omistamiseen ja ylläpitoon voidaan sitoutua pitkällä
aikavälillä siten, että omaisuuden arvo ja kunto säilyvät ja niiden avulla
voidaan tuottaa terveellisiä sisäympäristöjä seurakuntien palvelujen
tarpeisiin.
1
2
3

1) Tärkeitä

2) Kehitettävät

Tärkeitä, säilytetään omistuksessa
Kehitettävät
Realisoitavat

Ovat strategisen ja ydintoiminnan kannalta välttämättömiä
tai muutoin eivät tässä vaiheessa tule realisoitaviksi. Näitä
kiinteistöjä ovat mm. pääkirkot ja pääosa seurakuntasaleista ja
hautaustoimeen suoraan liittyvät kiinteistöt.
Tilojen käyttöaste / kunto edellyttää jatkoselvityksiä, vaih-
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toehtoina myös tilojen vuokraaminen tai myynti. Näiden osalta
tehdään selvitys niiden myynnistä, pitkäaikaisesta
vuokraamisesta tai muusta tilan käytön tehostamisesta.
Tiloista luovutaan tarpeettomina. Myynnistä tehdään pää
tös ja niiden realisoinnin käytännön toteutus tullaan
selvittämään. Tarvittaessa puretaan. Myyntiä ja muita
toimenpiteitä koskeva toimeksianto käsitellään
hallintosäännön mukaisesti.

Säilytettävien kiinteistöjen käyttö tulee suunnitella tehokkaasti
ydintoimintaa palvelevaksi. Suunnitelman toteutumiseen tulee sitoutua
pitkäjänteisesti. Strategiaan sisältyviä valintoja ja kiinteistöjen arviointia
ohjaaviksi tekijöiksi on määritelty seuraavat:
1) Kiinteistön merkityksellisyys ja välttämättömyys strategiselta ja ydintehtävän kannalta.
* Kirkko(sali), seurakuntakeskus sekä vuokratut/omat tilat välttämättöntä
toimintaa sekä toimisto- ja hallintotehtäviä varten.
2) Kiinteistön asema seurakuntayhtymän kokonaisuudessa
* Huomioidaan kiinteistön käyttötarkoitus ja erityispiirteet, kiinteistön
sijainti, käyttöaste ja mahdollinen korvattavuus.
3) Taloudelliset tekijät
* Huomioidaan kiinteistön kunto, perus- ja muut korjaustarpeet,
yhteiskäyttömahdollisuudet.
Kiinteistöstrategian toteutus ulottuu vuoteen 2030. Kunkin kiinteistön
kohdalla strategiaan on tehty aikataulu toteutettavien toimenpiteiden
ajoitukselle. Ajallinen jaksotus on jaettu kolmeen luokkaan:
Kiireellisyysluokka
1
0-2 v.
2021-2023
2
2-5 v.
2023-2026
3 >5 vuotta
2026-
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Tärkeitä, säilytetään omistuksessa
Kehitettävät
Realisoitavat

Paikkakunta Kiinteistö
IISALMI
Pyhän Ristin kirkko
Kustaa Adolfin kirkko
Vanha Kappeli
As. Oy Tellervonpiha
Kangaslammen kappeli
Iisalmen seurakuntatalo
Iisaaren leirikekus
Lippuniemen seurakuntatalo
Peltokoto
Metsäpirtti
Mansikkaniemen metsämökki
Päiviönkatu, kerhotila
Rantalan kivipappila
Rantalan puupappila
Tuomiranta
VUOKRATILA Läh.Kirppu Kauppakatu 15
VUOKRATILA Makkaralahti
VUOKRATILA Mansikkaniemen uusi koulu, kerhotila

1
2
3
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Kiireellisyysluokka
0-2 v. 2021-2023
2-5 v. 2023-2026
>5 vuotta 2026-

Käyttöaste,
Kiireelli
kokoon- Luok syysToimintakate
Rak.vuosi Kerros-ala Tilavuus tumistilat ka luokka
ka. 18-19
1934
1779
1954
200
1970
1960

540
988
268

5950
6977
1540

8%
20 %
14 %

250
2090

1970
6430

1986
1987
1976

1056
219
1044

3990
790
3385

2%
26 %
42 %
14 %
6%

75
1957
1928
1984
841,5
160
43

7%
0%
633
248
63,5

3500
630
220
12 %

A
A
A
A
B
A
A
B
C
D
D
D
D
D
D

1
1
1
3
2
1
3
2
2
2
2
1
2
2
2
3

-

-

50 123,00 €
113 828,00 €
12 438,00 €
10 514,50 €
26 057,00 €
282 762,50 €
55 097,00 €
86 238,00 €
23 920,00 €
2 562,50 €
1 224,50 €
3 328,50 €
4 821,00 €
7 436,50 €
4 599,50 €
8 212,50 €
13 713,50 €
- €

Investoinnit
yhteensä 20122019
208 398,55 €
96 220,30 €

147 566,05 €
646 739,27 €

60 960,04 €

Kirjanpitoarvo
31.12.2019
558 856,46 €
604 766,50 €
261 009,12 €
680 213,41 €
125 315,99 €
938 931,25 €
486 617,27 €
206 419,56 €
37 775,00 €
174 274,07 €
1 012,20 €
11 574,02 €
75 164,05 €
102 562,97 €
89,14 €

Iisalmen osalta kiinteistöstrategia koskettaa Iisalmen seurakunnassa
kehitettävinä kiinteistöinä Iisaaren leirikeskusta, Lippuniemen
seurakuntataloa ja Peltokotoa.
Realisoitavat kiinteistöt suunnitelmassa ovat Metsäpirtti, Mansikkaniemen
metsämökki, Päiviönkadun kerhotila, Rantalan kivi-ja puupappila ja
Tuomiranta.
Kiinteistöstrategiassa säilytettäviä ovat molemmat kirkkomme ja
kappelimme, As.Oy Tellervonpiha ja seurakuntatalomme.

Kirkkoherran esitys

Iisalmen seurakuntaneuvosto hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategian ja toteaa ettei Iisalmen seurakuntaneuvostolla ole
huomauttamista asiaan.

Päätös:

Iisalmen seurakuntaneuvosto hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategian ja esittää lisäksi, että Tuomirannan kiinteistön käytöstä
neuvotellaan Vanuli ry:n kanssa.
Lisäksi strategiaan korjataan kirjoitus- ja asiavirheet.

Toimenpiteet:

Otteet YKN, kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
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Iisalmen seurakunnan rippikoulusuunnitelma vuodelle 2022
Sn §41
RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2022
Rippikoulutyöryhmä
Iisalmen seurakunnan rippikoulutyöryhmän kuuluvat rippikoulupappi Anu Backman, vs.
nuorisotyönohjaaja Katja Ollikainen, kanttori Kari Haikarainen, johtava nuorisotyönohjaaja
Jouni Vuorijärvi, ja johtava diakoniaviranhaltija Tanja Reinikainen. Rippikoulutyöryhmän
tehtävänä on suunnitella, kehittää ja arvioida Iisalmen seurakunnan rippikoulutyötä.
Rippikoulutyöryhmä järjestää rippikoulutyöntekijöille suunnittelu- ja koulutuspäiviä.
Rippikoulutyötä koordinoivat rippikoulupappi Anu Backman ja vs. nuorisotyönohjaaja
Katja Ollikainen.
Yleistä rippikouluista 2022
Ikäluokka 2007 on tulossa rippikouluikään 2022. Seurakuntaan kuuluvan ikäryhmän
suuruus on 215 henkilöä (seurakunnan jäsenmäärä v. 2007 syntyneet).
Aikuis- ja yksityisrippikouluja pidetään tarvittaessa.
Rovastikunnallinen erityisrippikoulu erityistä tukea tarvitseville nuorille toteutetaan
yhteistyönä rovastikunnan seurakuntien kanssa kesällä 2022.
Rippikoulun opettajat
Rippikoulun opettajina toimivat papit, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, diakoniatyöntekijät,
lähetyssihteeri, määräaikaiset kausityöntekijät, isoset sekä muut tuntien pitäjät.
Kaikkia rippikoulussa opettajina toimivia kannustetaan osallistumaan rippikoulujen
suunnittelupalavereihin ja koulutuksiin.
2022 rippikoulut
Vuonna 2022 rippikouluryhmiä on 10, joista leirejä 9 ja päivärippikoulu. Lisäksi on
rippikoulun muualla käyvien ryhmä. Kokeillaan uudelleen pienryhmärippikoulua, joka on
suunnattu nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia ja hankaluutta olla isossa ryhmässä.
Rippikoulusuunnitelma 2017 Suuri ihme mukaisesti seurakuntaan tutustumisjakso
tapahtuu rippikouluryhmän kanssa yhdessä, joten Riparivihkon merkkien keräämistä ei ole.
Rippikoulu sisältää rippikoululaiselle:
 rippikouluinfot
 tutustumisilta ja messu
 sunnuntaiopetus ja nimikkomessu
 omatoiminen välitehtävä, aiheena joulu
 kauneimmat joululaulut
 rippikoulusunnuntai (valtakunnallinen)
 nuorten avoimet ovet
 messuun osallistuminen
 omatoiminen välitehtävä, aiheena pääsiäinen
 vanhempainilta
 intensiivijakso: kaupunkiopetuspäivät ja leirijakso / päiväkoulujakso
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konfirmaatio

Liitteenä suunnitelma rippikoulujen ajankohdista.
Talous
Rippikoulumaksun suuruuden määrittelee Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymä. Vuonna
2022 rippikoululeirien päivämaksu on 18€/päivä (leirit 7 päivää, 126€). Päivärippikoulu on
ilmainen. Rippikoululaiselta perittävä päivämaksu on samansuuruinen yhtymän kaikissa
seurakunnissa. Rippikoulujen kaupunkiopetuspäivät ja leirijakso sisältävät ruokailun, kuten
myös päivärippikoulu.
Rippikoulumaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein. Vapaaoppilaspaikat on
haettava huhtikuun loppuun mennessä, talvirippikoulun osalta tammikuun loppuun
mennessä. Vapaaoppilaspaikat käsittelee rippikoulutyöstä vastaava pappi.

Kirkkoherran esitys

Iisalmen seurakuntaneuvosto hyväksyy Iisalmen seurakunnan
rippikoulusuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Otteet rippikouluvastaavat seurakuntapastori Anu Backman ja vs.
nuorisotyönohjaaja Katja Ollikainen, johtava nuorisotyönohjaaja Jouni
Vuorijärvi
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Iisalmen seurakunnan rippikoulujen leirikartta vuodelle 2022
Sn §42
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä oleva leirikartan.

Kirkkoherran esitys

Iisalmen seurakuntaneuvosto hyväksyy Iisalmen seurakunnan rippikoulujen
leirikartan vuodelle 2022.

Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Otteet rippikouluvastaavat seurakuntapastori Anu Backman ja vs.
nuorisotyönohjaaja Katja Ollikainen, johtava nuorisotyönohjaaja Jouni
Vuorijärvi
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Iisalmen seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle kesäkuu-syyskuu 2021
Sn§ 43
Seurakuntaneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman kolme kertaa
vuodessa. Kirkkoherra on valmistellut jumalanpalvelussuunnitelman ajalle
syyskuu-syyskuu 2021. Valtuutetaan kirkkoherra tekemään tarvittaessa
muutokset jumalanpalvelussuunnitelmaan. Jumalanpalvelussuunnitelma on
liitteenä.

Kirkkoherran esitys:

Neuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman ajalle kesäkuu-syyskuu
2021. Valtuutetaan kirkkoherra tarvittaessa tekemään muutoksia
jumalanpalvelussuunnitelmaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Otteet virasto ja kirkot
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Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö
Sn § 44
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 16/2021, joka on annettu 28.4.2021, on
ohjeistettu Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolon
päättymisestä. Valtioneuvosto totesi 1.3.2021 yhteistoiminnassa tasavallan
presidentin kanssa, että Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen
vuoksi. Hallitus antoi 5.3.2021 eduskunnalle esityksensä valmiuslain
toimivaltuuksien käyttöönotosta. Poikkeusolojen tultua voimaan
kirkkohallitus antoi kirkkolain 25 luvun 14 §:n nojalla väliaikaisen
määräyksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa
(Kirkon säädöskokoelma nro 146/2021). Määräys tuli voimaan 17.3.2021.
Väliaikaisella määräyksellä pyrittiin varmistamaan seurakuntien ja
seurakuntayhtymien mahdollisuus pitää sähköisiä kokouksia mahdollisista
kokoustapaa koskevista työjärjestys- ja ohjesääntömääräysten puutteista
huolimatta. Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) oli
tullut voimaan 15.3.2021 (Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2021). Väliaikainen
määräys on sidottu valtioneuvoston asetuksella säädettyjen valmiuslain II
osan mukaisten toimivaltuuksien soveltamiseen.
Hallitus on 27.4.2021 päättänyt todeta poikkeusolot päättyneeksi ja
kumonnut samalla valmiuslain käyttöönottoasetukset. Siten myös edellä
mainitun Kirkkohallituksen väliaikaisen määräyksen voimassaolo on
päättynyt. Seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kehotetaan päivittämään
hallinnon sisäiset sääntönsä mahdollisimman nopeasti siten, että niissä
otetaan huomioon mahdollisuus sähköisten kokousten pitämiseen. Asiaa on
ohjeistettu Kirkkohallituksen yleiskirjeissä 8/2021 ja 14/2021.
Tästä syystä seurakuntien väliaikainen mahdollisuus pitää sähköisiä
kokouksia on nyt siis päättynyt 27.4.2021. Seurakuntaneuvostolle ja
esitetään, että seurakuntaneuvoston ohjesääntöön lisätään kohdat sähköisten
kokousten pitämisestä.
Lisätietona jaetaan muutettu seurakuntaneuvoston ohjesääntö.
Kirkkoherran esitys
1) seurakuntaneuvosto hyväksyy Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston
ohjesäännön niin, että se sisältää mahdollisuuden sähköisen kokouksen
pitämiseen ja
2) päättää alistaa Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

ote Kuopion tuomiokapituli
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Tiedoksiannot
Sn § 45

Seurakuntaneuvosto sai tiedoksiannot tiedokseen.

Muut mahdolliset asiat
Sn § 46
Kokouksien aikataulu
ti 1.6. klo.16.30
ti 22.6 klo.16.30 tarvittaessa
Kokousten paikat ilmoitetaan myöhemmin.
-Korona rajoitteet on lieventyneet. Nykyiset rajoitukset mahdollistavat
Avin tiedote 30.4.2021:
Kokoontumisrajoitukset vielä voimassa Itä-Suomessa - kolmen sairaanhoitopiirin alueilla rajoitukset
kevenevät 3.5.2021
Rajoitukset kevenevät - terveysturvallisuus tilaisuuksissa varmistettava
Tapahtumia voi järjestää sallituilla osallistujamäärillä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta. Ohjeessa on kuvattu
tartuntatautilain mukaiset lakisääteiset velvollisuudet, jotka koskevat tilaisuuksien ja kokousten
järjestämisestä vastaavaa.
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla alueellisesti rajatuissa tiloissa
voidaan järjestää myös yli 50 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen, että:
1. tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita,
joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke,
2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50
henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat
kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta ja
3. yleisön turvallisuus voidaan kussakin katsomolohkossa varmistaa noudattamalla edellä mainittua
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.
Uudet määräykset Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla ovat
voimassa ajalla 3.5.2021 - 31.5.2021.
Itä-Savon sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 22.5.2021 saakka. Jos Itä-Savon alueella
koronavirustilanne muuttuu, Itä-Suomen aluehallintovirasto arvioi aikaisempaa rajoituspäätöstään
uudelleen.
Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.05.2021

sivu
64

Epidemiatilanne helpottamassa mutta varovainen tulee edelleen olla
Rajoituspäätösten tarkoituksena on ennaltaehkäistä tartuntatautitilanteen pahenemista.
Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko
ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen
perusteena on alueellisen tilanteen kokonaisarvio. Päätöksessä on otettu huomioon myös Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arviot sekä sosiaali- ja terveysministeriön antama ohjaus.
Piispan ohjeistus 30.4.2021:
2. Itä-Suomen AVI on päättänyt keventää kokoontumisrajoituksia 50 henkilöön Pohjois-Savon ja PohjoisKarjalan alueella, ja päätös tulee voimaan Vapun jälkeen 3.5. alkaen. Päätös ja siihen liittyvä tiedote on
tässä: Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi)
Kummatkaan päätökset eivät oikeudellisesti koske jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Silti ne
on hyvä tietää ja ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa, kuten aiemminkin.
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kokoontumisrajoituksia koskevat väljentämiset kertovat, että
tautitilanne on pikkuhiljaa helpottumassa. Oman näkemykseni mukaan ne eivät suoranaisesti muuta
aikaisemmin ns. sektorimallista annettua ohjetta, enkä näe tässä vaiheessa syytä uusille linjauksille.
Kehotan yhä seurakuntia soveltamaan ns. sektorimallia kussakin kirkkotilassa sopivalla tavalla.
--------Sektorimallia jatketaan Iisalmessa ja Lapinlahdella ja muissa seurakunnissa siitä luovutaan.
Iisalmen ja Lapinlahden sektoreiden suuruus edelleen entinen eli 20-30 henkilö/sektori. Kirkkojen
sektorit ovat seuraavat: Kustaa Aadolfin kirkko: 3 * 30 = 90 henkilöä, Pyhän Ristin kirkko 2 * 30 = 60
henkilöä ja Lapinlahden kirkko 3 * 20 = 60 henkilöä. Iisalmen siunauskappeleissa ei ole käytössä
sektorimallia.
Muiden seurakuntien kirkoissa noudatetaan ilman sektoreita 50 henkilön maksimi-osallistumismäärää.
Muiden tilojen maksimimäärät pidetään ennallaan kuitenkin maksimissaan 50 henkilöä. Tilojen
maksimäärässä on arvioitu huomioidun 2 metrin turvavälit.

Kokouksen päättäminen
Sn § 47
Puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen
loppuhartauteen klo 18.05.
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