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21.1.2020
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Kokouksen avaaminen
Sn § 1

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 2

Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
14.1.2020.
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) 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 § 3
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Raimo Kataisen ja Kaarina Korhosen ja varapöytäkirjantarkastajaksi Kaarina
Kursukankaan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 4
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
21.1.2020
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Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalit 11.2.2020
Srkn § 5

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalit käydään 11.2.2020
Pappisedustajien vaali pidetään lääninrovastin ohjeen mukaisesti. Jos
kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäseneksi on valittu pappi, hänen
sijaansa tulee kutsua varajäsen, joka on maallikko. Jos sama henkilö on
jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa,
hänen tilalleen seurakuntaneuvostoon tulee varajäsen seurakuntaneuvoston
varajäsenten listalta. Jäsen ei voi olla pappi.
Jos äänestäjä ei voi saapua vaalikokoukseen, hän lähettää taitetun
vaalilippunsa vaalin toimittajalle (=vaalikokouksen puheenjohtaja) suljetussa
kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen
äänestyslippunsa.
Maallikkoedustajien vaali pidetään tiistaina 11.2.2020 klo 17 Iisalmen
seurakuntatalolla, Ilvolankatu 14b. Kun vaalikokous on pidetty, pidetään
pieni tauko, jonka jälkeen alkaa seurakuntaneuvoston normaali kokous.

Puheenjohtajan ehdotus:

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun vaaleista ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
21.1.2020
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VETO 3 –hanke
Srkn § 6
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on menossa VETO3-hanke, jossa selvitetään
seurakuntayhtymän mahdollista purkamista ja yhden yhteisen Ylä-Savon
seurakunnan perustamista.
Seurakunnan jäseniä kuullaan seurakuntien yhdistymisestä yhdeksi YläSavon seurakunnaksi. Kuulemistilaisuus on tiistaina 4.2.2020 klo 17.00
seurakuntatalolla. Lisätietoa verkossa www.ylasavonseurakunnat.fi/veto-3hanke
Iisalmen ja Sonkajärven seurakuntien alueen työntekijöitä kuullaan
keskiviikkona 22.1.2020 klo 12-14 Iisalmessa Iisalmen seurakuntatalon
yläsalissa, os. Ilvolankatu 14b.
Iisalmen seurakunta antaa lausunnon asiasta keskiviikkona 25.3.2020 klo 18
alkavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ja
Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuusto päättävät 25.3.2020 kukin erikseen
siitä, tekevätkö ne aloitteen oman seurakunnan lakkauttamisesta, yhden
seurakunnan perustamisesta ja yhtymän purkamisesta. Mikäli yksikin
seurakuntaneuvosto tekee aloitteen, niin asia etenee yhteisen
kirkkoneuvoston ja -valtuuston käsiteltäväksi. Ne antavat asiasta lausunnon.
Sen jälkeen asiaa käsittelee Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, joka voi
pyytää asiasta vielä lisäselvityksiä. Lopullisen päätöksen asiassa tekisi
kirkkohallitus syksyllä 2020. Yhtymä jatkaisi toimintaansa vuoden 2021
loppuun saakka, ja uusi yhteinen Ylä-Savon seurakunta aloittaisi toimintansa
1.1.2022.

Puheenjohtajan esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin ja esitykseen lisättiin luottamushenkilöiden
seminaari.
Tiistaina 28.1.2020 on luottamushenkilöiden seminaari VETO3 –hankkeesta
Lippuniemen seurakuntakodissa klo 17. Mukana on dosentti Sirpa Syvänen.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
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Rippikoulun ohjesääntö
Srkn § 7

Iisalmen seurakunta on 14.5.2019 § 64 tehnyt päätöksen rippikoulun
ohjesäännöstä ja lähettänyt sen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin
hyväksyttäväksi, sillä kyse on vielä voimassa olevan kirkkojärjestyksen
mukaan tuomiokapitulille alistettavasta asiasta (KJ 3:3).
Kuopion hiippakunta on pyytänyt Iisalmen seurakuntaa korjaamaan
ohjesääntöä ja lähettämään korjatun ohjesäännön tuomiokapitulin
hyväksyttäväksi. Perusteena on se, että esitetyssä ohjesäännössä rippikoulun
ohjelma- ja turvallisuusvastaavana toimisi aina nuorisotyönohjaaja ja ohjelmaja turvallisuusvastaavan määräisi johtava nuorisotyönohjaaja. Käytännössä
tämä johtaisi tarpeettoman jäykkään menettelyyn, sillä joissain tilanteissa voi
olla tarve määrätä ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi pappi. Johtava
nuorisotyönohjaaja puolestaan ei voi määrätä pappia tähän tehtävään.
Rippikoulun malliohjesäännössä ohjelma- ja turvallisuusvastaavan määrää
kirkkoherra. Tämä voisi olla myös Iisalmessa toimiva käytäntö, jotta ohjelmaja turvallisuusvastaavaksi voidaan nimetä kulloinkin tarkoituksenmukaisesti
nuorisotyönohjaaja tai pappi. Toisaalta johtavan nuorisotyönohjaajan ja
rippikoulutiimin asiantuntemus on tarpeen, jotta rippikoulun ohjelma- ja
turvallisuusvastaavaksi nimetään henkilö, joka pystyy tehtävän hoitamaan.
Näin ollen olisi hyvä käytäntö, että johtava nuorisotyönohjaaja tekisi
kirkkoherralle esityksen ohjelma- ja turvallisuusvastaavasta. Tämä asia on
työnjohdollinen.
Muilta osin Iisalmen seurakunnan laatima rippikoulun ohjesääntö oli
kunnossa eikä kaivannut korjauksia.
Rippikoulutyöryhmän korjaama rippikoulun ohjesääntö on esityslistan
liitteenä (liite 1),

Puheenjohtajan esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy rippikoulun ohjesäännön ja lähettää sen
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
21.1.2020
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Papiston virkojen tilanne
Srkn § 8

Iisalmen seurakunnan papiston tilanne on ollut pidempään muutostilassa.
Tällä hetkellä virkojen tilanne on seuraava:
Khra Sanna Komulainen virkavapaalla 30.4.2020 asti
- Viransijaisena 30.4.2020 asti Juha Antikainen
Kappalainen Kristiina Turkki hoitaa omaa virkaansa
Seurakuntapastori Riitta Auvinen on virkavapaalla 30.6.2020 asti
- Viransijaisena 30.6.2020 asti Anne Pulkka
Toisen kappalaisen virka lakkaa 29.2.2020 ja sen tilalle tulee 1.3.2020
alkaen seurakuntapastorin virka
- Virkaa hoitaa määräaikaisessa suhteessa 29.2.2020 asti Anu Backman
Seurakuntapastori Heli Heikkinen on virkavapaalla 30.4.2020 asti.
- Viransijaisena toimii 30.4.2020 asti Arno Toivanen.
Seurakuntapastori Kati Ahomaa on virkavapaalla 30.4.2020 asti
- Viransijaisena toimii 30.4.2020 asti Pirkko Olanterä
Seurakunnassa on yleensä täytetty kesäpapin virka neljäksi kuukaudeksi,
mikä olisi edelleen tarpeellinen käytäntö papiston tehtävien, mm.
rippikoulujen hoitamisen vuoksi. Kesäpapin virka voitaisiin täyttää
esimerkiksi ajalle 1.5.-30.8.2020. Kesäpapin virkaan palkkamäärärahat on
varattu tämän vuoden talousarviossa.

Vs. kirkkoherran esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
21.1.2020
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Viranhoitomääräys pastori Anu Backmanille
Sn § 9

Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen virka on lakkautettu päättymään
29.2.2020 ja sen tilalle on perustettu vakinainen seurakuntapastorin virka
alkaen 1.3.2020.
Anu Backman on ollut seurakuntapastorina ajalla 29.3.2016- 31.8.2017, vs.
kappalaisena ajalla 1.-30.9.2017 sekä seurakuntapastorina ajalla 1.10.201731.1.2019 sekä vielä kappalaisen sijaisena 1.2.2019 – 29.2.2020.

Vs. kirkkoherran ehdotus

Iisalmen seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulille, että se antaisi viranhoitomääräyksen pastori Anu
Backmanille vakinaiseen seurakuntapastorin virkaan 1.3.2020 alkaen
toistaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Otteet pastori Anu Backman, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, YläSavon seurakuntayhtymän taloustoimisto

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Johtavan diakoniaviranhaltijan viransijaisuus
Srkn § 10

Johtava diakoniaviranhaltija Anne Pulkka on virkavapaalla virastaan
30.6.2020 asti ja tällä ajalla hän hoitaa seurakuntapastorin viransijaisuutta.
Vt. kirkkoherra Martti Sallisen viranhaltijapäätöksellä 30.12.2019 Pulkka
hoitaa papin työnsä ohella ilman erillistä korvausta diakoniatyön, lähetystyön
ja Lähetyskirpun esimiestehtäviä 1.1.-31.1.2020.
Johtavan diakoniaviranhaltijan tehtävään tarvitaan viransijainen ajalle 1.2.30.6.2020. Anne Pulkka on etsinyt sijaista ja kiinnostuksensa on ilmaissut
diakoni Tanja Reinikainen Kiuruvedeltä. Tanja Reinikainen on hakenut
virkavapaata puoleksi vuodeksi eli 1.2.-31.7.2020 ja Kiuruveden seurakunta
on myöntänyt 13.1.2020 virkavapaan. Reinikaiselle on sijainen Kiuruvedelle.
Näin ollen Tanja Reinikainen voi toimia johtavan diakoniaviranhaltijan
sijaisena Iisalmessa. Toiveena on, että hän voi hoitaa viransijaisuutta
31.7.2020 asti, jolloin Anne Pulkka puolestaan ei ole hoitamassa omaa
virkaansa, vaan on vapaalla. Pulkka on ilmaissut suostuvansa tähän
ratkaisuun.
Vs. kirkkoherra Juha Antikainen on tehnyt 14.1.2020 viranhaltijapäätöksen
Tanja Reinikaisen valitsemisesta johtavan diakoniaviranhaltijan sijaiseksi
1.2.-31.7.2020.

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi ja johtavan diakoniaviranhaltijan työmääräyksen
päättymispäivä korjattiin vastaamaan viranhoitomääräystä.
Viranhoitomääräys päättyy 31.7.2020.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto merkitsi saaneensa asian tiedoksi.

Toimenpiteet

otteet Tanja Reinikainen, Anne Pulkka, taloustoimisto

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
21.1.2020
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Kokouskutsujen toimittaminen
Srkn § 11

Seurakuntaneuvoston kokouskutsut ja esityslistat on toimitettu tähän asti
paperipostissa. Käytännössä tämä on hidasta ja postin toimivuus on myös
ajoin epävarmaa. Lisäksi paperiset esityslistat ja kokouskutsut lisäävät
paperin kulutusta. Monessa toimielimessä kokousasiakirjat toimitetaan
sähköisesti, esimerkiksi sähköpostissa, ja moni luottamushenkilö myös
käyttää vain sähköisiä asiakirjoja ja lukee ne omalta sähköiseltä laitteeltaan.
Asiakirjojen toimittaminen luottamushenkilöille sähköpostitse nopeuttaisi
niiden saamista ja vähentäisi paperin kulutusta. Kokouskutsun, esityslistan ja
liitteiden toimittaminen voisi olla pääsääntöinen toimintatapa sähköpostitse,
mutta asiakirjat voitaisiin edelleen toimittaa paperisena niille, jotka niin
haluavat. Asiakirjojen toimittamisaika (kokouksen laillisuus) olisi edelleen
sama kuin tähän asti. Esityslistojen lähettäminen sähköpostitse vähentää
postituskuluja ja työn määrää.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokouskutsut, esityslistat ja niiden liitteet toimitetaan
seurakuntaneuvostolle jatkossa pääsääntöisesti sähköpostille. Niille, jotka
haluavat kutsun ja asiakirjat edelleen paperisina, lähetetään ne postissa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin ja siihen lisättiin, että talousarvio ja vastaavat isot
dokumentit lähetetään postitse.

Tiedoksiannot
Sn 12
o

o
o
o
o

o

Savolainen messu su 2.2. klo 17 Kustaa Aadolfin kirkossa.
Seurakuntaneuvosto on vastuuryhmänä. Sirkku Muilu on ryhmän
koollekutsujana.
Kustaa Aadolfin kirkon 240-v juhlat su 1.3. klo 10
Piispansauva-tapahtuma 18.3.2020 ja messu ke 18.3. klo 10 Pyhän Ristin
kirkko
Rantalan kaava-asia
muutos kolehtiin 23.2: Lähettiperhe Haveriset vierailevat Pyhän Ristin
kirkossa 23.2. ja on toivottu, että kolehti kerätään silloin Haveristen
tekemälle lähetystyölle. Kustaa Aadolfin kirkossa kolehti kerätään
suunnitelman mukaisesti Kirkon Ulkomaanavulle
kanttoritilanne valmistellaan helmikuun kokoukseen

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
21.1.2020
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Muut asiat
Sn § 13

Nuorten ja seurakuntaneuvoston tapaaminen
Nuorten tulevaisuusseminaariin lähtevät nuoret toivovat pääsevänsä
tapaamaan seurakuntaneuvostoa. Paras ajankohta tähän olisi 25.3.2020 klo
17-18 ennen neuvoston varsinaista kokousta.
Ylä-Savon oppaat ry on ilmaissut huolensa Vanhalla hautausmaalla olevan
ullakkotilan käytöstä. Seurakuntaneuvosto päätti lähettää asian
valmisteltavaksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja selvittämän mahdolliset
tarvittavat toimenpiteet.

Kokouksen päättäminen
Sn § 14

Puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen
loppuhartauteen klo 18.27.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

