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

Päätös
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 108
Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
16.11.2021.
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 § 109
Kirkkoherran esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä Ari
Timonen ja Osmo Turkki sekä heidän varalleen Emmi Hämäläinen
varapöytäkirjantarkastajaksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 110
Kirkkoherran esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Iisalmen seurakuntapastorin virka
Sn § 111
Sn § 69
Seurakuntapastori Seija Koivusalo on irtisanoutunut Iisalmen seurakunnan 2.
seurakuntapastorin (sairaalapastori) virasta 1.4.2022 alkaen eläkkeelle
siirtymisen vuoksi.
Vuoden 2022 alusta kappalainen Kristiina Turkki siirtyy sairaalapastorin
tehtävään ja näin ollen Seija Koivusalon hoitama Iisalmen seurakunnan 2.
seurakuntapastorin virka on täyttämättä työalana diakoniatyö. Kristiina
Turkilla on aikaisemmin ollut työalanaan diakoniatyö.
Iisalmen seurakunnassa vuonna 2020 jäsenmäärä on ollut 16 170
seurakuntalaista. Tällä hetkellä Suomessa on yksi seurakuntapappi 1888
seurakuntalaista kohti. Papin virka on seurakunnan perusvirka, jota ilman
seurakunnan olisi mahdotonta toimia. Pappeja tarvitaan riittävä määrä
seurakunnan ydintehtävän toteuttamiseksi.
Seurakuntarakenteet ja toimintatavat ovat muuttuneet niin paljon, että
pelkästään seurakuntalaisten määrän perusteella ei voida enää asettaa
suositusta papin virkojen määrästä. P appien lukumäärää laskettaessa tulisi
huomioida koko asukaspohja, koska muiden muassa kirkollisia toimituksia
kohdentuu myös kirkkoon kuulumattomiin. Iisalmessa vuonna 2020
asukkaita on ollut 21 127 henkilöä. Lisäksi seurakunnassamme on
sairaalapastori, joka hoitaa toimituksia vain oman työnsä rajoissa. Tähän
tehtävään seurakuntapastori Seija Koivusalon eläköityessä siirretään
kappalainen Kristiina Turkki. Pääasiallisen työn kohdentuessa sairaalan ja
laitosten sielunhoitoon. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää saada virat
täytettyä ja saada toivottavasti pysyvyyttä seurakuntamme papistoon.
Luterilainen käsitys pappisvirasta ilmaistaan tiivistetysti Augsburgin
tunnustuksessa. Pappisvirka on sanan ja sakramenttien hoitamisen virka. Se
on palvelutehtävä, joka on olemassa, jotta ihmisissä syntyisi ja kasvaisi usko
Kristukseen ja rakkaus lähimmäiseen.
Papin erityisenä tehtävänä on jumalanp alveluksen toimittaminen ja pyhien
sakramenttien jakaminen, muiden kirkollisten toimitusten hoitaminen,
rippikoulu- ja muu opetus sekä yksityinen sielunhoito ja rippi
(kirkkojärjestys 5:1).
Papin perustyöhön seurakunnassa kuuluu usein toiminnan ja talouden
suunnittelu ja kehittäminen. Pappisvirka on myös paimenvirka, johon
liittyvät erilaiset johto- tai asiantuntijatehtävät.
Seurakunnissa on myös talouden kiristyessä huolehdittava siitä, että papin
virkoja on riittävästi. Papille on kuitenkin jäätävä aikaa myös palautumiseen.
Pappeja ei voida kuormittaa kohtuuttomasti, vaikka he tekevätkin
työajatonta työtä.
Seurakunnan ja kaupungin ikärakenne vaikuttavat esimerkiksi toimitusten
määrään. Iisalmen seurakunta ja kaupunki tulevat tulevaisuudessa olemaan
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vanhusvoittoisia, hautauksia on enemmän riippumatta siitä, kuuluvatko
vainajat kirkkoon vai eivät.
Kirkollisten toimitusten asema ja luonne seurakuntaelämässä ovat kokeneet
muutoksia. Vaikka muiden toimitusten kuin hautausten määrä on jonkin
verran vähentynyt, toimitusten luonne on muuttunut. Nykyään toimitukset
ovat prosesseja, jotka vievät papeilta entiseen verrattuna huomattavasti
enemmän aikaa.
Kirkolliset toimitukset ovat merkittävä tekijä, mikä saa ihmiset pysymään
kirkon jäseninä (Gallup Ecclesiastica -kysely, Kirkon
tutkimuskeskus/Taloustutkimus Oy 2015). Sen vuoksi toimituksia on
priorisoitava ja niihin on käytettävä aikaa. Ne ovat kohtaamispintoja myös
niiden seurakuntalaisten kanssa, jotka muuten eivät osallistu seurakunnan
toimintaan. Toimituksissa kohdataan myös kirkosta eronneita. Uusperheiden
aikakaudella esimerkiksi hautajaisiin liittyviä toimituskeskusteluja saattaa
olla useita.
Jumalanpalveluselämä on muuttunut entistä vuorovaikutteisemmaksi
seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalvelukset suunnitellaan yhä useammin
seurakuntalaisista koostuvissa pienryhmissä, mikä vaatii pappisresursseja
huomattavasti aikaisempaa enemmän. Iisalmessa on
jumalanp alvelustehtävissä vastuuryhmät, joista vetovastuu on kuulunut
diakoniapapille.
Seurakuntapastorin viran täyttämisessä on kaksi mahdollisuutta. Virkaan
voidaan laittaa ns. julkihakuun. Tällöin virka täytetään ilmoitusmenettelyn
kautta.
Toinen mahdollisuus on ns. sisäinen haku. Tällä tarkoitetaan sitä, että
hakeminen toteutetaan Iisalmen seurakunnan sisällä. Julkista ilmoitusta
lehteen ei laiteta, eikä kapitulilta pyydetä ulkopuolisia ehdokkaita.
Kirkkoherra esittää kuitenkin, että virka avattaisiin ilmoitusmenettelyllä,
koska Iisalmen seurakunnassa ei ole henkilöä, joka voisi siirtyä virkaa
hoitamaan. Seurakuntaneuvosto asettaisi haastatteluryhmän, joka suorittaisi
haastattelun. Seurakuntaneuvosto päättäisi lopullisesti siitä, kenelle Kuopion
hiippakunnan kapituli antaisi viranhoitomääräyksen seurakuntapastorille
1.1.2022 lukien viransijaisena ja virka vakinaistetaan 1.4.2022 alkaen.
Kirkkoherran esitys
a) Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle viran
täyttämistä.
b) Seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille,
että Iisalmen seurakunnan 2. seurakuntapastorin virka julistetaan
haettavaksi ilmoitusmenettelyllä.
c) Viranaukioloaika olisi 13.9.-8.10.2021. klo.15 mennessä.
d) Seurakuntaneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän, joka tekee esityksen
seurakuntaneuvostolle siitä, kenelle viranhoitomääräystä kapitulilta
pyydetään. Haastattelu olisi 2.11.2021. Kuopion hiippakunnan
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tuomiokapituli voisi mahdollisesti antaa viranhoitomääräyksen
16.12.2021 olevassa istunnossaan.
e) Virka täytetään 1.1.2022 viransijaisena ja virka vakinaistetaan 1.4.2022
alkaen. Virassa Viranhoitomääräyksen antaa Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli.
f) Seurakuntapastorin palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen
mukainen (vaatimusryhmä 601) palkkaus on 3013,27 euroa. Peruspalkan
lisäksi maksetaan edellytysten täyttyessä työntekijän työkokemukseen
perustuvaa kokemuslisää ja työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.
Sähköinen hakemus lähetetään KirkkoHR-järjestelmän kautta ja mukaan
voi liittää CV ja muita tarvittavia liitteitä. Virkaan valitun tulee esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote ennen virassa
aloittamista. Koeaika on 6 kk. Hakemukset tulee olla jätettynä
viimeistään 8.10.2021 klo 15. Papiksi vihittyjen tulee liittää
hakemukseen ote nimikirjasta.
g) Seurakuntaneuvosto ilmoittaa lausuntonaan, että Iisalmen seurakunnan
seurakuntapastorin viran erityisiä tarpeita ovat:
– Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
– Sitoutuminen Iisalmen seurakunnan strategiaan ja yhteistyö Ylä-Savon
seurakuntayhtymän sisällä ja eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa.
- Vahva kiinnostus seurakunnan diakoniatyötä kohtaan ja halua oppia ja
kehittyä työntekijänä.
-Valmius tehdä ilta-, viikonloppu- ja leirityötä sekä kykyä, taitoa sekä
asennetta kehittää työtä muuttuvassa kaupunki- ja maaseutuympäristössä.
Päätös

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.
Seurakuntaneuvosto valitsi haastattelutyöryhmän, joka tekee esityksen
seurakuntaneuvostolle siitä, kenelle viranhoitomääräystä kapitulilta
pyydetään. Haastattelutyöryhmään valittiin Sanna Komulainen, Jorma
Kajanus, Elina Siirola ja Sirkku Muilu.

Toimenpiteet

Yhteinen kirkkoneuvosto, Otteet Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli,
henkilöstöpäällikkö Katariina Bergbacka.

Sn § 111
Virkaan saapui määräajassa 5 hakemusta, joista neljällä (4) on vaadittava
pätevyys. Seurakuntaneuvosto valitsi haastattelutyöryhmän.
Haastattelutyöryhmä tutustui saapuneisiin hakemuksiin ja laadittuun
hakijayhteenvetoon. Haastattelutyöryhmä haastatteli neljä hakijaa 2.11.2021.
Haastattelumuistio on nähtävillä kokouksessa kysymyksineen.
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Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää Iisalmen seurakunnan
seurakuntaneuvostolle kokonaisarvion, hakemusten ja haastattelujen
perusteella, että tuomiokapitulilta pyydetään viranhoitomääräys
määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan Jari Valkoselle ja varalle
esitetään, Ellen Kiviharjua 1.1.2022 alkaen ja se vakinaistetaan 1.4. 2022
alkaen.
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti virkaan Jari Valkosta ja varalle
Ellen Kiviharjua.
Kirkkoherran esitys
a) Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaa viranhoitomääräyksen
virkaa perustamatta 1.1.2022 lukien Iisalmen seurakunnan 2.
seurakuntapastorin virkaan Jari Valkoselle ja hänen ollessaan estynyt
ottamaan viranhoitomääräystä vastaan, hänen sijastaan varalle
valitulle Ellen Kiviharjulle.
b) Virka täytetään 1.1.2022 virkaa perustamatta ja virka vakinaistetaan
1.4.2022 alkaen. Virassa Viranhoitomääräyksen antaa Kuopion
hiippakunnan tuomiokapituli.
c) Seurakuntapastorin palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen
mukainen (vaatimusryhmä 601) palkkaus on 3013,27 euroa.
Peruspalkan lisäksi maksetaan edellytysten täyttyessä työntekijän
työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja työsuoritukseen
perustuvaa suorituslisää. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote ennen virassa aloittamista.
Koeaika on 6 kk.

Kirkkoherra muutti esitystään kokouksessa
a) Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulille, että se antaa viranhoitomääräyksen virkaa
perustamatta vuosiloman sijaiseksi 1.1.2022 lukien tai sopimuksen
mukaan Iisalmen seurakunnan 2. seurakuntapastorin virkaan Jari
Valkoselle ja hänen ollessaan estynyt ottamaan viranhoitomääräystä
vastaan, hänen sijastaan varalle valitulle Ellen Kiviharjulle.
b) Viranhoitomääräyksen antaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Jari
Valkoselle, virka täytetään 1.1.2022 virkaa perustamatta vuosiloman
sijaisena ja 1.4.2022 alkaen toistaiseksi.
c) Seurakuntapastorin palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen
mukainen (vaatimusryhmä 601) palkkaus on 3013,27 euroa. Peruspalkan
lisäksi maksetaan edellytysten täyttyessä työntekijän työkokemukseen
perustuvaa kokemuslisää ja työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.
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rikosrekisteriote ennen virassa aloittamista. Koeaika on 6 kk.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
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Anomus seurakuntaneuvostolle osallistumisesta missio 2022- tapahtumaan
Sm § 112

Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvostolle on saapunut anomus osallistua
Missio 2022-tapahtumaan. Missio 2022-tapahtuma on maksullinen
seurakunnan koon mukaan. Iisalmen seurakunnan kulu olisi 2000 -2500
euroa. Yhteyshenkilönä anomuksessa on Olavi Raassina.
Seurakunnan tulee talousarvioissa huomioida tulevan vuoden kulut. Missio
2022 –tapahtumaa ei ole otettu vuoden 2022 talousarviossa huomioon.

Kirkkoherran esitys

Iisalmen seurakunta ei ole talousarviossa huomioinut 2000 -2500 euron kulua
Missio 2022 –tapahtumaan. Seurakunta ei osallistu tapahtumaan.

Päätös

Ari Timonen esitti vastaesityksen, jota Osmo Turkki kannatti. Käytiin
äänestys. Kirkkoherran esitystä kannattaneet äänestivät JAA ja Ari Timosen
esitystä kannattaneet äänestivät EI.
Käydyssä äänestyksessä annettiin 10 JAA –ääntä ja 3 EI-ääntä.
Näin ollen kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Otteet

aloitteen yhteyshenkilölle Olavi Raassinalle
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Tiedoksiannot
Sn § 113

Seurakuntaneuvosto sai tiedoksi kirkkoherran tiedoksiannot.

Muut mahdolliset asiat
Sn § 114

Jaakko Jääskeläinen toi seurakuntalaisen terveiset Pyhän Ristin kirkon
huonosta äänentoistosta. Äänentoistolaitteissa ollut vika on jo korjattu.

Kokouksien aikataulu
ti 14.12 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali (joulupuuro)
Vuoden 2022 kevään kokousaikataulu
ti 25.1.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon
ti 15.2.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon
ti 29.3.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon
ti 19.4.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon
ti 10.5.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon
ti 21.6.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon

alasali
alasali
alasali
alasali
alasali
alasali

Kokouksen päättäminen
Sn § 115
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen
klo 17.35.
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