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Kokouksen avaaminen
Sn § 16

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti avaa kokouksen ja
vs. kirkkoherra Juha Antikainen pitää alkuhartauden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 17

Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
4.2.2020.
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 § 18
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Kaarina Kursukankaan ja Sirkku Muilun ja varapöytäkirjantarkastajaksi Tarja
Roivaisen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 19
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Päätös

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
14

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: lisäpykälinä tuotiin § 28
lastenohjaaja Janne Kiimalaisen virkavapaa, § 29 Iisalmen seurakunnan lähetyssihteerin viran täyttäminen ja § 30 tiedoksiannot lisättiin asia (Iisalmen
seurakunnan 1. kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin viran
perustaminen. )

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
15

Iisalmen seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2019
Sn § 20

Iisalmen seurakunnassa on laadittu vuoden 2019 toimintakertomus 2 pääluokan osalta. Seurakunnan työalat valmistelivat omat esityksensä 31.1.2020
mennessä. Iisalmen seurakunnan vuoden 2019 toimintakertomus on tarkemmin esitetty liitteessä 1, jossa yleiskatsaukset toiminnasta ja taloudesta, työalakohtaiset kertomukset ja numeroliitteet. Liite 1 on lähetetty tämän kokouskutsun liitteenä seurakuntaneuvoston jäsenille.

Vs. kirkkoherran ehdotus:

Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (2. pääluokan) vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksymistä liitteen 1 mukaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Ote yhteinen kirkkoneuvosto

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
16

Laskujen hyväksyminen
Sn § 21
Tilintarkastajien ja talouspäällikön ohjeistuksen mukaisesti seurakuntien tulee käsitellä vuosittain ensimmäisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa laskujen hyväksymisoikeudet ja mahdollisesti henkilömuutosten yhteydessä.
Vs. kirkkoherran ehdotus:
Seurakuntaneuvosto myöntää laskujen hyväksymisoikeuden seurakunnan eri
tehtäväalueille seuraavasti:
tehtävä-alue

hyväksyjä

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Kirkkoherra: 30.4. 2020
saakka vs. khra Juha Antikainen,
Sanna Komulainen
1.5.2020 alkaen
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra

Hautaan siunaaminen 1012020000
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000
Aikuistyö 1012040000
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000
Tiedotukset ja viestintä 1012100000
Musiikki 1012200000
Päiväkerho 1012310000
Pyhäkoulu 1012320000
Varhaisnuorisotyö 1012330000
Rippikoulu 1012350000
Nuorisotyö 1012360000
Erityisnuorisotyö 1012370000
Pähee-hanke 1012370002
Perhekerhotyö 1012380000
Muu lapsi- ja nuorisotyö 1012391230
Diakonia 1012410000

Perheneuvonta 1012420000
Sairaalasielunhoito 1012430000
Yhteinen vapaaehtoistyö 1012450248
Sielunhoito 1012550000
Lähetys 1012600000
Lähetys 1012600000 tunnisteet
Kansainväl. diak. ja muu -toim. 1012700000
Muu seurakuntatyö 1012900000
Seurakuntaneuvosto 1012900295
Huom. taulukossa

Hannu Virpi
Hannele Vartiainen
Hannele Vartiainen
Jouni Vuorijärvi
Jouni Vuorijärvi
Jouni Vuorijärvi
Jouni Vuorijärvi
Jouni Vuorijärvi
Hannele Vartiainen
Hannele Vartiainen
Johtava diakoniaviranhaltija: 31.7.2020
saakka Tanja Reinikainen, 1.8.2020 alkaen
Anne Pulkka
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Johtava diakoniaviranhaltija
Kirkkoherra
Johtava diakoniaviranhaltija
Johtava diakoniaviranhaltija
Johtava diakoniaviranhaltija
Kirkkoherra
Kirkkoherra

varahyväksyjä
Katariina Bergbacka

Katariina Bergbacka
Katariina Bergbacka
Katariina Bergbacka
Katariina Bergbacka
Katariina Bergbacka
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra

Kirkkoherra

Katariina Bergbacka
Katariina Bergbacka
Kirkkoherra
Katariina Bergbacka
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Kirkkoherra
Katariina Bergbacka
Katariina Bergbacka

- ”kirkkoherra” merkitsee 30.4.2020 saakka vs. kirkkoherra Juha Antikaista ja 1.5.2020 alkaen kirkkoherra Sanna Komulaista

-

”Johtava diakoniaviranhaltija”: 31.7.2020 saakka Tanja Reinikainen, 1.8.2020 alkaen Anne Pulkka

Jos varsinainen hyväksyjä suorittaa hankinnan, ja hän on laskun vastaanottaja, laskun hyväksyy varahyväksyjä
Päätös
Toimenpiteet

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet työalat, työntekijät, Marko Ropponen, Katariina Bergbacka

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
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Suomen Lähetysseura hakee ehdokkaita Suomen Lähetysseuran hallitukseen
Srkn § 22
Suomen Lähetysseura on 21.1.2020 lähettänyt seurakunnalle kirjeen, jossa
se pyytää esittämään ehdokkaita seuran hallitukseen 20.3.2020 mennessä.
Suomen Lähetysseura kertoo: ”Ehdokkaita tarvitaan hallituksen neljän erovuoroisen jäsenen valintaa varten. Kukin jäsen voi asettaa useita ehdokkaita.
Hallituksen erovuorossa olevat ja siinä jatkavat jäsenet käyvät ilmi oheisesta
liitteestä.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan: ”Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnon, toiminnan ja taloudenhoidon asianmukaisesta järjestämisestä.”
Vaali toimitetaan 23.5.2020 Lahden Lähetysjuhlien yhteydessä järjestettävässä vuosikokouksessa. Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin, jossa päätösvalta on jäsenillä.
Toivomme runsaasti eri alojen osaajia ehdokkaiksi, jotta saadaan mahdollisimman laajapohjainen hallitus. Lisätietoja liitteen kirjeessä. (liite 2)
Puheenjohtajan esitys

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun ja nimeää ehdokkaan/ehdokkaita Suomen Lähetysseuran hallitukseen, mikäli näkee sen aiheelliseksi.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto ei nähnyt aiheelliseksi asettaa ehdokkaita Suomen Lähetysseuran hallitukseen.

Toimenpiteet:

Mikäli seurakuntaneuvosto nimeää ehdokkaita, lähetetään tieto nimetyistä
Suomen Lähetysseuralle.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
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Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 28.3.2020 Nurmeksessa
Srkn § 23

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli järjestää Kirkkopalvelut ry:n kanssa
seurakuntien luottamushenkilöille suunnatut neuvottelupäivät Nurmeksessa
28.3.2020.
Osallistuja perehtyy
 kirkon olemukseen ja tehtävään.
 luottamushenkilön valtaan ja vastuuseen, rooliin ja tehtäviin.
 ajankohtaisiin haasteisiin.
 verkostoituu muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa.
Neuvottelupäivät ovat hyvä mahdollisuus verkostoitua oman ja muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa ja käydä yhdessä keskustelua taloudesta ja tulevaisuuden visioista.
Ilmoittautuminen on 12.3.2020 mennessä, hinta ja alustava ohjelma neuvottelupäiville käyvät ilmi oheisesta liitteestä, jonka voitte välittää seurakuntanne luottamushenkilöille (liite 3).
Seurakunta kustantaa luottamushenkilöiden osallistumisen.

Puheenjohtajan esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että neuvoston jäsenet voivat osallistua Nurmeksen neuvottelupäiville. Ilmoittautuminen seurakuntasihteeri Tarja Viertorinteelle viimeistään tiistaina 10.3.2020 yhteiskyydin järjestelyjen vuoksi.
Viertorinne ilmoittaa osallistujat neuvottelupäivään.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Sirkku Muilu ilmoittautui kokouksessa Nurmeksen neuvottelupäivään.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
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Piispa Jari Jolkkosen muistaminen 50-vuotispäivänä
Sn § 24

Piispa Jari Jolkkonen täyttää maaliskuussa 50 vuotta. Juhlajumalanpalvelusta, joka on kaikille avoin, vietetään Kuopion tuomiokirkossa 1.3.2020 klo
10.
Piispa Jolkkonen on toivonut, että muistamiset osoitetaan Kiihtelysvaaran
Kirkkokeräykselle FI86 5047 0720 0560 88 viitteellä ”piispa Jari50”.

Puheenjohtajan ehdotus

Päätetään:
1. osallistumisesta ja kuljetuksesta juhlajumalanpalvelukseen,
2. osallistumisesta juhlakeräykseen ja
3. osallistumisen summasta.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti osallistua juhlakeräykseen 250 euron summalla.
Päätettiin ettei osallistuta juhlajumalanpalvelukseen, koska Iisalmessa on
Kustaa Aadolfin kirkon 240-vuotisjuhlamessu.

Toimenpiteet

tiedoksi taloustoimisto

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
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Kanttoritilanne Iisalmen seurakunnassa vuonna 2020
Srkn § 25

Iisalmen seurakunnassa on kolme kanttorinvirkaa, joista yksi on tällä hetkellä
täyttämättä. Kanttorinviroissa palvelevat Hannu Virpi ja Kari Haikarainen,
joista Kari Haikarainen on ilmaissut halunsa hoitaa virkaansa osa-aikaisesti
osan vuotta 2020 ja haluavansa pitää kesällä säästövapaansa ja lomansa. Lisäksi kesällä on erityistä kanttoritarvetta kesän aikana, jolloin on sekä rippikouluja että kanttorien vuosilomia.
Tilanteen johdosta johtava kanttori Hannu Virpi, kanttori Kari Haikarainen,
kirkkoherra Juha Antikainen, johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi ja
hallintopäällikkö Katariina Bergbacka ovat käyneet 31.1.2020 neuvottelun,
jossa ovat kartoittaneet toimenpiteitä kanttorityövoiman turvaamiseksi.
Neuvottelussa päädyttiin seuraavaan:
1. Kari Haikarainen pitäisi vuosiloman ja säästövapaat 16.5.-31.7.2020 ja
toivoo sen jälkeen voivansa hoitaa virkaansa osa-aikaisesti (50%) 1.8.31.12.2020.
2. Iisalmen seurakuntaan palkattaisiin määräaikainen kokoaikainen kanttori
ajalle 1.5.-31.12.2020.
3. Iisalmen seurakuntaan palkattaisiin kesäkanttori ajalle 1.6.-30.8.2020.
Sekä määräaikaisen kanttorin (kohta 2) että kesäkanttorin (kohta 3) palkkaukseen on määrärahat Iisalmen seurakunnan budjetissa.
Avoimen virat (kohta 2 ja 3) laitetaan avoimeen hakuun KirkkoHR:ään. Määräaikaisen kokoaikaisen kanttorin viran osalta hakuilmoituksessa mainittaisiin, että eduksi katsotaan nuoriso- ja rytmimusiikin tuntemus. Tämä johtuu
siitä, että kanttoreilla on kasvatukseen ja erityisesti rippikouluun liittyviä
tehtäviä.
Iisalmen seurakunnan johtosäännön mukaan kanttorin viransijaisen valinta
on johtavan kanttorin tehtävä. Kanttori Kari Haikaraisen vuosilomasta päättäminen on työnjohdollinen kysymys, mutta osa-aikaisuudesta päättää seurakuntaneuvosto. Haikarainen lähettää anomuksensa osa-aikaisuudesta seurakuntaneuvostolle keväällä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

otteet Hannu Virpi, Kari Haikarainen.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
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Uusi kirkkolaki ja kirkkolakikoulutus
Srkn § 26

Kirkkolaki ja kirkkojärjestys hyväksyttiin kirkolliskokouksessa toukokuussa
2018. Kirkkolain voimaan astuminen edellyttää kuitenkin myös eduskunnan
hyväksyntää. Eduskunta saanee käsittelyn valmiiksi keväällä 2020 ja kirkkolaki astuu voimaan eduskunnan päättämänä ajankohtana. Toiveissa on, että
kirkkolaki tulisi voimaan kesään 2020 mennessä. Kirkkolain myötä tulee voimaan myös uusi kirkkojärjestys.
Seurakuntaneuvoston olisi hyvä tutustua uuteen kirkkolakiin ja sen tuomiin
muutoksiin seurakunnan hallinnossa. Vs. kirkkoherra Juha Antikainen on
osallistunut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään kirkkolakikoulutukseen ja on saanut koulutuksen diat. Tältä pohjalta voitaisiin keväällä
järjestää seurakuntaneuvostolle tutustumistilaisuus uuteen kirkkolakiin.

Puheenjohtajan ehdotus:

Sovitaan ajankohta uusi kirkkolaki-tilaisuudelle.

Päätös:

Kirkkolaki-tilaisuuden ajankohta sovitaan seuraavassa seurakuntaneuvoston
kokouksessa 25.3.2020. Tilaisuudessa ovat läsnä hiippakuntasihteeri Juha
Antikainen ja kirkkoherra Sanna Komulainen.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
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Liikuntaesteisten kulku Iisalmen kirkkoon
Srkn § 27

Seurakuntalainen on esittänyt diakoniatyöntekijälle toiveen paremman kulkutien järjestämisestä pyörätuolilla Pyhän Ristin kirkkoon. Hänen pyörätuolinsa ei ollut mahtunut sisään pyörätuolilla kulkemista varten osoitetusta
ovesta.
Asiaa on syytä tutkia kiinteistöhallinnon kanssa. Nykyään osa pyörätuoleista
on sen verran leveämpiä, että ahtaissa paikoissa niillä kulku voi olla vaikeaa
tai mahdotonta. Asiaa kuuluu kiinteistöhallinnon ja siten seurakuntayhtymän
toimialaan.

Puheenjohtajan ehdotus:

Siirretään asia Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

otteet yhteinen kirkkoneuvosto, Katariina Bergbacka

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
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Lastenohjaaja Janne Kiimalaisen virkavapaa
Sn § 28

Lastenohjaaja Janne Kiimalainen hakee palkatonta virkavapaata 1.3.202031.1.2021 hoitaakseen sillä ajalla vs. lapsityönohjaajan virkaa.

Puheenjohtajan esitys:

Myönnetään palkaton virkavapaa lastenohjaajan tehtävästä 1.3.202031.1.2021 Janne Kiimalaiselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Tiedoksi Janne Kiimalainen, Hannele Vartiainen, palkkahallinto.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
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Iisalmen seurakunnan lähetyssihteerin viran täyttäminen
Sn 29 §
Iisalmen seurakunnan lähetyssihteerin virka on ollut haettavana perjantaina
14.1.2020 klo 16 mennessä. Tehtävän virkapaikka on Iisalmi.
Piispainkokouksen hyväksymän pätevyysvaatimuksen mukaan lähetyssihteerin kelpoisuusehto on vähintään ammattikorkeakoulututkinto (diakoni/diakonissa/yhteisöpedagogi). Lisäksi edellytetään 8 op:n lähetyssihteerin lisäkoulutusta tai sitoutumista sen suorittamiseen. Valittavan viranhaltijan tulee olla
konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Hakuilmoituksen mukaan tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, innovatiivista ja itsenäistä työotetta.
Iisalmen seurakuntaneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään seurakuntaneuvoston jäsenet Sirkku Muilu, Jorma Kajanus sekä Sanna Kauppinen. Lisäksi
haastatteluryhmään valittiin kirkkoherra. Haastatteluryhmässä olivat myös
hallintojohtaja Katariina Bergbacka, vs. seurakuntapastori Anne Pulkka sekä
vs. johtava diakoniaviranhaltija Tanja Reinikainen. Virkaa haki 6 henkilöä. Lähetyssihteerin viran haastatteluun kutsuttiin Kirsi Tirri, Kirsimaria Määttä
sekä Satu Näätänen, joka ilmoitti, ettei ole käytettävissä tehtävään.
Haastattelut järjestettiin 6.2.2020. Haastattelutyöryhmä esittää, että virkaan
valitaan Kirsi Tirri ja varalle Kirsimaria Määttä.
Tehdyn ansiovertailun ja kokonaisarvioinnin perusteella haastattelutyöryhmä
esittää Kirsi Tirrin valintaa Iisalmen seurakunnan lähetyssihteerin virkaan.
Lisätietona jaetaan:
- Ansiovertailu kaikista hakijoista (Sisältää osittain salassa pidettävää tietoa:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Haastattelumuistio, (Salassa pidettävä: JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Ansiovertailu haastatteluun osallistuneista hakijoista (Salassa pidettävä:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
vs. kirkkoherran ehdotus:

Seurakuntaneuvosto päättää:
1) valita vakinaiseen lähetyssihteerin virkaan Kirsi Tirrin 1.3.2020 lukien tai
sopimuksen mukaan. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuva myönteinen kokonaisvaikutelma,
2) lähetyssihteerin palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 502:n mukaan ja
peruspalkaksi määritellään hakuilmoituksesta euroa 2345,76 €,
3) Kirsi Tirrin kieltäytymisen varalle valitaan Kirsimaria Määttä ja
4) lähetyssihteerin viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa ja virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020

sivu
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Päätös:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kohdat 1), 2), 3) ja 4) esityksen mukaan.

Toimenpiteet:

Pöytäkirjanote hakijoille ja palkkalaskentaan sekä vs. johtavalle diakoniaviranhaltijalle

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.2.2020
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Tiedoksiannot
Sn § 30
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Tanja Reinikainen on aloittanut johtavan diakoniaviranhaltijan sijaisena
1.2.2020 Iisalmen seurakunnassa ja toimii tehtävässä 31.7.2020 saakka.
Pastori Anu Backman on saanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta
määräyksen vakinaiseen seurakuntapastorin virkaan 1.3.2020 alkaen
toistaiseksi.
Vs. johtava lapsityönohjaaja Hannele Vartiainen on valinnut lastenohjaaja
Janne Kiimalaisen lapsityönohjaaja Riitta Kauhasen sijaiseksi
Johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi on valinnut määräaikaiseksi
nuorisotyönohjaajaksi Kalle Ålanderin ajalle 17.2.-15.3.2020 (nuorisotyönohjaaja Jari Nousiaisen sijaisuus).
Seurakunnan jäseniä on kuultu seurakuntien yhdistymisestä yhdeksi YläSavon seurakunnaksi. Kuulemistilaisuus pidettiin tiistaina 4.2.2020 klo
17.00 seurakuntatalolla. Lisätietoa verkossa www.ylasavonseurakunnat.fi/veto-3-hanke.
Iisalmen ja Sonkajärven seurakuntien alueen työntekijöitä on kuultukeskiviikkona 22.1.2020 klo 12-14 Iisalmessa Iisalmen seurakuntatalon
yläsalissa, os. Ilvolankatu 14b.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja Keiteleen seurakunnan luottamushenkilöille on pidetty yhteinen tilaisuus Veto3-hankkeesta Lippuniemen
seurakuntakodilla 28.1.2020 klo 17. Kirkkoherra Sanna Komulaiselle
on pidetty kuulemistilaisuus Veto3-hankkeesta 28.1.2020 klo 12.
Iisalmen seurakunta antaa lausunnon asiasta keskiviikkona 25.3.2020
klo 18 alkavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa.
Piispansauva tapahtuma Iisalmessa 18.3.2020.
Kuopion hiippakunnan nuorisotapahtumaa suunnitellaan pidettäväksi lauantaina 2.10.2021 Iisalmessa. Vastuujärjestäjänä olisi valtakunnallinen Nuori
kirkko ry ja Nuori kirkko ry:n Itä-Suomen piiri, kumppaneina Iisalmen rovastikunnan nuoriso- ja varhaisnuorisotyö sekä Kuopion hiippakunta, jotka kukin
rahoittaisivat tapahtumaa osaltaan. Osallistujia arvioidaan tulevan 500-800.
Rovastikunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyö on osaltaan sitoutunut tapahtumaan. Tapahtuma tulee olemaan osin koulutuksellinen, se tulee korvaamaan
vuosittaisen hiippakunnallisen kerhonohjaajapäivän. Tapahtumalle tulee selkeät kristilliset kasvatustavoitteet.
Iisalmen seurakunnan kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin
viran perustaminen.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 2/2020 30.1.2020
käsitellyt asiaa. Se on todennut seuraavaa: ”Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.12.2019 § 55 muuttaa Iisalmen seurakunnan nykyisen 1. kappalaisen viran seurakuntapastorin viraksi.”
”Tuomiokapitulilla ei ole toimivaltaa vahvistaa päätöstä. Se voi merkitä päätöksen tiedoksi toteamalla, että kyse on Iisalmen seurakunnan 1.kappalaisen
viran lakkauttamisesta ja V seurakuntapastorin viran perustamisesta. Koska 1.
kappalaisen virkaan on annettu määräyskirja 29.2.2020 asti, voidaan viran
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lakkauttaa aikaisintaan 1.3.2020 alkaen ja V seurakuntapastorin virka perustaa aikaisintaan 1.3.2020 alkaen. Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen viran
lakkauttamisen myötä nykyinen Iisalmen seurakunnan 2. kappalaisen virka
muuttuu Iisalmen seurakunnan kappalaisen viraksi.”
Tuomiokapituli päätti esityksen mukaan:
Merkitään tiedoksi Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen viran lakkautuminen
1.3.2020 alkaen ja Iisalmen seurakunnan V seurakuntapastori viran perustaminen 1.3.2020 alkaen.
Todetaan, että Iisalmen seurakunnan 2. kappalaisen viran nimike muuttuu
kappalaisen viraksi 1.3.2020 alkaen.

Muut asiat
Sn 31

Ei ollut.

Kokouksen päättäminen
Sn § 32

Kokouksen puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen
loppuhartauteen klo 19..42.
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