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

Päätös
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 82
Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
13.9.2021.
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 § 83
Kirkkoherran esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Kaarina Korhonen ja Sirkku Muilu sekä heidän varalleen Tarja Roivainen
varapöytäkirjantarkastajaksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 84
Kirkkoherran esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2022
Sn § 85
Seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista
koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Siinä säädetään
myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta.
Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Talousarviossa
ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat
toiminnalle ja taloudelle. Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa
suunnittelun tavoitteena on korostaa toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä,
taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Sen
tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä ja
selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa
toimintaympäristössä.
Toiminnan ja talouden suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja
hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen
asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista
ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan.
Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden 2022 talousarvio on
koottu työntekijöiden esitysten pohjalta, joissa on pyritty talousarvioraamin
laskennalliseen 0,1 % säästövaatimukseen. Iisalmen seurakunnan
seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2.
pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja
kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan Ylä-Savon
seurakuntayhtymän alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä
yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi
yhdessä laaditun Ylä-Savon seurakuntayhtymän strategian vuosille 2021-2026.
Tavoitteet löytyvät työalojen omista esityksistä. Työalat esittelevät
kokouksessa omat suunnitelmansa. Seurakunnan pääluokkaa sitoo
pääluokkakohtainen raamisumma. Menot ja tulot esitetään 10 euron
tarkkuudella
Henkilöstön
kehittämistoimista
päättää
yhteinen
kirkkoneuvosto
talousarviokäsittelyn yhteydessä. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön
kehittämistoimiin ehdotetaan varattavaksi noin 1,45 % vakinaisten
työntekijöiden palkkasummasta.
Muissa henkilöstömenoissa vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelma
rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Nuoriso- ja
rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyöntekijälle 2 kk ajaksi
palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 2 kk
palkkausmäärärahat ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin
1,5 kk ajalle.
Seurakuntaneuvosto voi harkintansa mukaan muuttaa pohjaesitystä ja sen
perusteita.
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Lisätietona jaetaan Iisalmen seurakunnan 2. pääluokan talousarvion sanallinen
ja numero-osuus (liite 1) sekä budjetointiraportti kohteittain (liite 2).
Työalat esittelevät omat talous-ja toimintasuunnitelmansa.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän strategia vuosille 2021-2026.
Strategia 2021–2026
Yhdessä – rohkeasti – kristittyinä
Olemme läsnä yläsavolaisten arjessa
• Kerromme rohkeasti uskosta Jumalaan.
• Kuulumme ja näymme livenä, virtuaalisesti ja
mediassa.
• Tuemme heikoimpia ja annamme heille
äänen.
Kasvamme yhdessä kristittyinä
• Arvostamme toisiamme.
• Puhumme Jumalasta, kuuntelemme ihmistä.
• Annamme tilaa osallistua ja vaikuttaa.
Olemme samassa veneessä
• Jokainen Jumalan luoma ihminen on
ainutlaatuinen ja arvokas.
• Näemme erilaisuuden rikkautena ilman
syrjintää.
• Kannamme vastuuta toisistamme luomalla
yhteyttä.
Kannamme ja jaamme vastuuta
• Olemme avoin ja aloitteellinen
yhteiskumppani.
• Edistämme ekumeniaa.
• Autamme ja kannustamme jokaista käyttämään
lahjojaan.
Teemme tilaa uusille avauksille
• Rakennamme huomista ilman eilisen taakkoja.
• Kokeilemme rohkeasti uutta virheitä
pelkäämättä.
• Asetamme tavoitteita ja arvioimme työmme
tuloksia.
Uskomme tulevaisuuteen
• Toimimme kestävästi ja luomakuntaa
kunnioittaen.
• Kuuntelemme ja rohkaisemme lapsia ja nuoria
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Kirkkoherran esitys

Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2022
Iisalmen seurakunnan 2. pääluokan eli seurakuntatyön toiminta- ja
taloussuunnitelmaesityksen hyväksymistä. Tällöin talousarvioesityksen 2022
ulkoinen toimintakate on 1 742 275 euroa.

Päätös

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

otteet yhteinen kirkkoneuvosto, taloustoimisto ja hallintojohtaja Katariina
Bergbacka

Ari Timonen poistui kokoustilasta klo 18.27 – 18.30.
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Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2022
Sn § 86
Henkilöstön koulutussuunnitelma käsitellään vuoden 2019 tapaan
seurakuntaneuvostoissa, jonka jälkeen se hyväksytään lopullisesti yhteisessä
kirkkoneuvostossa. Pohjana menettelyyn on 2014 hyväksytty kirkon
henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus. Tämä sopimus
edellyttää, että työnantaja laatii työntekijöiden ammatillisen osaamisen
kehittämiseksi koulutussuunnitelman.
Kirkkoherra esittelee henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2021.
Henkilöstön koulutussuunnitelmaan on käytettävissä 16 445euroa, joka on
noin 1,45 % vakinaisten työntekijöiden palkkasummasta.
Koulutussuunnitelmaesitys käsitellään kokouksessa (liite 3).
Kirkkoherran esitys

Seurakuntaneuvosto keskustelee ja päättää Iisalmen seurakunnan
henkilöstön koulutussuunnitelmasta vuodelle 2022. Seurakuntaneuvosto
valtuuttaa kirkkoherran käyttämään mahdollisen loppusumman
työntekijöiden koulutukseen ja päättämään mahdolliset muutokset
tarvittaessa.

Päätös

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

työalat, hallintojohtaja
Osmo Turkki jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja
poistui kokoustilasta klo 18.53 – 19.07.
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Iisalmen seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle lokakuu 2021-tammikuu 2022.
Sn§ 87
Seurakuntaneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman kolme kertaa
vuodessa. Kirkkoherra on valmistellut jumalanpalvelussuunnitelman ajalle
lokakuu 2021-tammikuu 2022. Valtuutetaan kirkkoherra tekemään
tarvittaessa muutokset jumalanpalvelussuunnitelmaan.
Jumalanpalvelussuunnitelma on liitteenä. Liite 4.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman ajalle lokakuu
2021-tammikuu 2022. Valtuutetaan kirkkoherra tarvittaessa tekemään
muutoksia jumalanpalvelussuunnitelmaan.

Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Otteet virasto ja kirkot
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Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö
Sn § 88
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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Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt Iisalmen seurakunnan
seurakuntaneuvoston ohjesäännön ja jättänyt sen vahvistamatta. Asiakirja
liitteenä 5.
Kirkkoherra on valmistellut seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi
seurakuntaneuvoston ohjesäännön kapitulin korjauksilla. Liite 6.
Kirkkoherran esitys
1) Iisalmen seurakunnan 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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Lausuntopyyntö Kuopion evankelis-luterilaiselta seurakuntayhtymältä sairaalasielunhoidon
sopimuksesta
Sn § 89
Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on lähettänyt
lausuntopyynnön 23.8.2021 (liite 7) sairaalasielunhoidon sopimuksen
vuoden 2023 alussa alkavalla viisivuotiskaudella ja siihen liittyvistä
kustannuksista (liite 8). Ylä-Savon seurakuntayhtymän johtoryhmä on
päättänyt pyytää seurakunnilta lausunnot aiheesta. Voimassa oleva sopimus
on päättymässä vuoden 2022 lopussa.
Kuopion seurakuntayhtymä pyytää sitovaa lausuntoa siitä, olemmeko
valmiita jatkamaan sopimusta vuoden 2023 alussa alkavalla
viisivuotiskaudella.
Iisalmen seurakunnan kustannusten jako-osuus kunnan hoitopäivien
suhteessa on 8 562,46 euroa.

Kirkkoherran esitys

Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa myönteisen lausunnon ja
jatkaa yhteistyötä Kuopion seurakuntayhtymän kanssa vuoden 2023 alusta
seuraavaksi viisivuotiskaudeksi, sitoutuen kuntien hoitopäivien perusteiseen
kustannusten jakoon.

Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

ote YKN, Kuopion seurakuntayhtymä
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Tiedoksiannot
Sn § 90

Seurakuntaneuvosto sai tiedoksi kirkkoherran tiedoksiannot.

Muut mahdolliset asiat
Sn § 91
Kokouksien aikataulu

ti 26.10 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali
ti 23.11 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali
ti 14.12 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali

Kokouksen päättäminen
Sn § 92
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen
klo 19.28.
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