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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.2.–23.3.2020
viraston aukioloaikoina.

Olli Kortelainen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
12.2.–23.3.2020.
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Ahonen Antti Pekka
Heikkinen Päivi
Juvonen Jarkko
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Lehtola Saara
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
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puheenjohtaja

Urpo Reponen
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Pöytäkirjan tarkastus- Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
toimitus 19.2.2020
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Liisa Väätäinen
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yleisesti nähtävänä

Antti Pekka Ahonen
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. (KJ 9:1,1).
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. (KJ
9:1,2).
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7:4).
Kirkkoneuvosto hyväksyi 18.12.2019 alkuvuoden 2020 kokousten aikataulun ja päätti, että kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen lähetetään sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouksiin varataan paperitulosteet niille, jotka
etukäteen ilmoittavat sen haluavansa. Seurakunnan kotisivuilla julkaistaan esityslista ennen
kokousta ja pöytäkirja kokouksen jälkeen.
Kokousajankohta on hyväksytyn aikataulun mukainen. Kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 11.2.2020.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien
valinnassa on aiemmin käytetty aakkosjärjestystä. Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa
ovat Liisa Väätäinen ja Antti Pekka Ahonen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väätäisen ja Antti Pekka Ahosen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän
tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on
ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii,
esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia,
joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan
kuitenkin esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan
esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa
muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
Kokouksen esityslista päätösehdotuksineen ja liitteineen on lähetetty kokouskutsun mukana.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäasiana päätettiin käsitellä 25 § Ehdotus Suomen
Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.
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TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto
18.12.2019 § 133 Viran julistaminen haettavaksi
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Siilinjärven seurakunnan talousjohtajan virka tuli avoimeksi 1.11.2020, kun talousjohtaja Urpo
Reponen ilmoitti 6.11.2019 irtisanoutuvansa virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että
hänen viimeinen viranhoitopäivänsä talousjohtajan virassa on 31.10.2020.
Kirkkolain 6 luvun 12 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana,
voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja tuolloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta
Kirkkolain 6 luvun 13 §:n 2 momentin kohdan 1) mukaan vain evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen on kelpoinen virkasuhteeseen.
Kirkkolain 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen
säädetty tai työnantajan päättämä erityinen kelpoisuus, jollei tämän lain nojalla toisin säädetä.
Kirkkolain 6 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen ja pappisvihkimyksen
edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa ottamisesta tai vihkimisestä päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi
tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
Kirkkolain 6 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä
virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta.
Siilinjärven seurakunnan taloustoimiston johtosäännön 2 §:n mukaan taloustoimistossa on talousjohtajan virka ja sen lisäksi työsopimussuhteista henkilökuntaa sen mukaan, kun niistä on
erikseen päätetty. Talousjohtaja toimii kirkkoneuvoston alaisuudessa, muut työntekijät talousjohtajan alaisuudessa.
3 §:n mukaan talousjohtajan viran täyttää kirkkovaltuusto.
4 §:n mukaan talousjohtajalla tulee olla virkaan soveltuva korkea-asteen tutkinto, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta ja hyvät esimies- ja johtamistaidot.
5 §:n mukaan talousjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa, suunnitella ja kehittää seurakunnan
talous- ja paikallishallintoa, tietohallintoa, tietosuojaa, hankintatointa, varojen ja omaisuuden
hoitoa sekä hautaus- ja kiinteistötointa.
Talousjohtaja Urpo Reponen on ilmoittanut, että välittömästi ennen eläkkeelle siirtymistään hän
pitäisi kertyneet säästövapaansa vuosilta 2018-2019 (9 tp), lomanmääräytymisvuodelta
1.4.2019-31.3.2020 erääntyvän vuosiloman (38 tp) ja ajalta 1.4.-31.10.2020 erääntyvän vuosiloman (21 tp). Täten Reposen viimeinen työpäivä olisi 28.7.2020.
Vaikka haettava virka alkaa varsinaisesti vasta 1.11.2020, uusi talousjohtaja on syytä ottaa
määräaikaiseen virkasuhteeseen perehdytettäväksi ja vuosiloman sijaiseksi 1.7.2020 lukien.
Näin ollen uusi talousjohtaja saisi perehdytyksen tehtäviinsä eläkkeelle siirtyvältä talousjohtajalta. Lisäksi uuden talousjohtajan tehtäviin kuuluisi vuoden 2021 talous- ja toimintasuunnitelman kokoaminen ja valmistelu elo-syyskuussa 2020.
Ottaen huomioon tarve saada uusi talousjohtaja aloittamaan tehtävässään jo 1.7.2020, kirkkoneuvosto voi julistaa talousjohtajan viran haettavaksi 15.1.2020 mennessä.
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Kirkkojärjestyksen 9 luvun 4 §:n mukaan tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa
toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.
Kirkkoneuvosto voi täten asettaa valmistelutoimikunnan talousjohtajan virkaa hakevien haastatteluja ja virkaa koskevan päätöksenteon valmistelua varten.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto
a) julistaa Siilinjärven seurakunnan talousjohtajan viran haettavaksi 15.1.2020 klo 15 mennessä. Virkaan valittavalla tulee olla virkaan soveltuva korkea-asteen tutkinto, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta ja hyvät esimies- ja johtamistaidot. Virkaan valittavan pitää olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta. Tehtävässä on
6 kk:n koeaika. Virka täytetään vakinaisesti 1.11.2020 lukien. Valittu henkilö voi kuitenkin
aloittaa määräaikaisessa virkasuhteessa perehdytettävänä ja vuosiloman sijaisena
1.7.2020 lukien. Virkaan valitun tulee ennen työn vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
b) päättää, että virkaa haetaan sähköpostitse osoitteeseen siilinjarven.seurakunta@evl.fi
c) päättää, että Kotimaa-lehdessä julkaistaan lyhyt hakuilmoitus. Liitteenä oleva hakuilmoitus
kokonaisuudessaan julkaistaan Siilinjärven seurakunnan kotisivulla ja oikotie.fi –palvelussa.
d) asettaa valmistelutoimikunnan talousjohtajan viran täyttöä varten ja valitsee siihen viisi jäsentä. Valmistelutoimikunnan tehtävänä on
- valmistella hakemusasiakirjojen perusteella ehdotus kirkkoneuvostolle
haastatteluihin kutsuttavista hakijoista,
- suorittaa haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden haastattelut,
- valita haastatelluista hakijoista enintään kolme hakijaa psykologiseen
soveltuvuustestiin, jonka toimittaa Coronia Tietotaito Oy,
- valmistella kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle ehdotus virkaan
valittavasta henkilöstä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelutoimikuntaan valittiin Olli Kortelainen, Liisa
Väätäinen, Tapio Markkanen, Leena Korhonen ja Päivi Heikkinen.
--------------------------------------Kirkkoneuvosto 22.1.2020 § 8: Haastateltavien valinta
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Virkailmoitus on julkaistu Kotimaa-lehdessä, seurakunnan kotisivuilla, oikotie.fi -palvelussa sekä
TE-palvelujen työpaikkailmoituksissa 19.12.2019.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat hallintotiet. maist. Jarmo Heikkinen, tradenomi Jouni Hämäläinen, yhteiskuntat. maist. Eveliina Iivarinen, tradenomi Anu Kopponen, kauppat. maist.
Ritva Korhonen, koneteknikko Marko Manninen, oikeust. maist. Juha Miettinen, yhteiskuntat.
maist. ja kauppat. lis. Jaana Niemelä, tilintarkastaja Ramandeep Singh, dipl.ins. Kaisa Selamo,
kauppat. maist. Joonas Tolvanen ja tradenomi (YAMK) Satu Yletyinen.
Esityslistan liitteenä on yhteenveto hakijoista ja ansiovertailu.
Arvioinnin perusteella, joka perustuu hakijoiden lähettämiin hakemusasiakirjoihin, kirkkoneuvosto voi todeta, että hakijoista Marko Manninen ja Ramandeep Singh eivät täytä Siilinjärven
seurakunnan talousjohtajan virkaan säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, koska heillä ei ole virkaan soveltuvaa korkea-asteen tutkintoa.
Edelleen kirkkoneuvosto voi todeta arvioinnin perusteella, jossa on huomioitu koulutus, talousosaaminen, julkisyhteisön hallinnon osaaminen, kiinteistöosaaminen ja esimies- ja henkilöstöhallinnon osaaminen, tiedolliselta ja taidolliselta osaamiseltaan parhaat edellytykset toimia Siilinjärven seurakunnan talousjohtajan tehtävässä on Jarmo Heikkisellä, Anu Kopposella, Ritva
Korhosella ja Jaana Niemelällä.
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Talousjohtajan kelpoisuusvaatimukset on jaettu muodolliseen kelpoisuuteen ja tosiasialliseen
kelpoisuuteen eli sopivuuteen. Sopivuudella tarkoitetaan hakijoilta vaadittavaa harkinnanvaraisempaa ominaisuuksien kokonaisuutta, johon kuuluvat mm. virkaa hakeneen kypsyneisyys,
nuhteeton käytös, riittävä kokemus tai terveydentila.
Sopivuuden arvioinnin yhtenä osana valmistelutoimikunta haastattelee henkilökohtaisesti ne virkaa hakeneet henkilöt, jotka kirkkoneuvosto päättää kutsua haastatteluun. Haastattelupäiväksi
on varattu 27.1.2020.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto kutsuu valmistelutoimikunnan haastateltaviksi talousjohtajan virkaa määräaikaan mennessä hakeneista Jarmo Heikkisen, Anu Kopposen, Ritva Korhosen ja Jaana Niemelän.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------Kirkkoneuvosto 19.2.2020 § 19: Esitys kirkkovaltuustolle talousjohtajan valinnasta
Kirkkolain (1008/2012) 6 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan yleisistä nimitysperusteista julkisiin
virkoihin säädetään perustuslaissa.
Perustuslain (731/1999) 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito,
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja
sekä tutkinnoilla, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettua tietopuolista perehtyneisyyttä virkaan
kuuluviin asioihin. Paitsi teoreettisilla opinnoilla tarvittavien tietojen ja taitojen hankkiminen voidaan osoittaa myös käytännön virka- tai muussa toiminnassa saavutetuilla kokemuksilla.
Kykyä arvioitaessa tarkastellaan hakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia viran hoitamisen kannalta, kuten esimerkiksi luontaista lahjakkuutta, työ- ja järjestelykykyä, aloitteellisuutta, kykyä
tulokselliseen työskentelyyn, johtamistaitoa, kansainvälisiä valmiuksia sekä muita viraston tai
laitoksen toiminnan tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeellisia kykyjä.
Koska perustuslain säännös kirkkolain (1008/2012) 6 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan koskee
myös kirkon virkasuhteita, on kirkkoneuvoston tehdessään esitystä talousjohtajan virkaan valittavasta aiheellista ottaa huomioon myös perustuslain mainitsema koeteltu kansalaiskunto.
Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan sekä nuhteetonta käytöstä että yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja, viran tehtävien hoitamisen kannalta merkityksellisiä ansioita.
Talousjohtajan virkaan kelpoisuusehtoina on ilmoitettu virkaan soveltuva korkea-asteen tutkinto,
riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta ja hyvät
esimies- ja johtamistaidot. Virkaan valittavan pitää olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Lisäksi ilmoitettiin, että arvostamme lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista toimintaotetta, yhteistyöja tiimityöskentelytaitoja, halua ja kykyä uuden oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Edellytämme hyviä viestintä- ja tietoteknisiä taitoja.
Kelpoisuus on jaettu vielä muodolliseen kelpoisuuteen ja tosiasialliseen kelpoisuuteen eli sopivuuteen. Sopivuudella tarkoitetaan hakijoilta vaadittavaa harkinnanvaraisempaa ominaisuuksien kokonaisuutta. Tällöin arvioidaan mm. virkaa hakevan kypsyneisyyttä, nuhteetonta käytöstä, riittävää kokemusta tai terveydentilaa.
Osana sopivuuden arviointia kirkkoneuvoston perustama valmistelutoimikunta haastatteli kirkkoneuvoston valitsemat hakijat Siilinjärven seurakuntatalolla maanantaina 27.1.2020. Haastattelumuistio, joka on salassa pidettävä, on lähetetty jäsenille salattuna sähköpostina (JulkL 6 luku
24 §, kohta 29). Muistio sisältää myös valmistelutoimikunnan arvioinnin haastatelluista.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Haastattelujen perusteella valmistelutoimikunta päätti lähettää hakijoista soveltuvuustestiin
Jarmo Heikkisen, Anu Kopposen ja Jaana Niemelän. Soveltuvuustestin järjesti Coronaria Tietotaito Oy Kuopiossa 29.1.-13.2.2020 välisenä aikana. Esittelijä sai raportin soveltuvuustesteistä perjantaina 14.2.2020. Raportti on salassa pidettävä (JulkL 6 luku 24 §, kohta 29). Psykologi Emmi Puurtinen Coronaria Tietotaito Oy:stä tulee kokoukseen esittelemään soveltuvuustestin tuloksia.
Suoritetun valmistelun perusteella, joka perustuu hakijoiden lähettämiin asiakirjoihin, valmistelutoimikunnan suorittamiin haastatteluihin ja Coronaria Tietotaito Oy:n järjestämään soveltuvuustestiin valmistelutoimikunta toteaa, että Anu Kopposella on hakijoista parhaat edellytykset
toimia Siilinjärven seurakunnan talousjohtajana. Toiseksi parhaat edellytykset on Jarmo Heikkisellä.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 7 3 §:n 2 momentin mukaan seurakunta määrittää
palvelukseen otettaessa kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan
peruspalkan viralle määritellyn K-/J -hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja
työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Peruspalkka määritetään vähintään viran K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää.
Soveltamisohjeen mukaan palvelukseen otettavan johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkasta päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Yksittäisessä
seurakunnassa se on tavallisesti kirkkoneuvosto. Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja
työssä suoriutuminen kokonaisarvioinnilla. Peruspalkka tulee määrittää vähintään viran hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Palvelukseen otettaessa viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan aikaisemmasta
toiminnasta.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
a) Siilinjärven seurakunnan talousjohtajan virkaan valitaan 1.11.2020 lukien Anu Kopponen ja
varalle Jarmo Heikkinen;
b) virkaan valitulle määrätään 6 kk:n koeaika;
c) virkaan valittu voi aloittaa määräaikaisessa virkasuhteessa perehdytettävänä ja vuosiloman
sijaisena 1.7.2020 lukien;
d) virkaan valitun tulee ennen työn vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan;
e) talousjohtajan viran palkkauksen todetaan määräytyvän Kirkon yleisen virka- ja
työehtosopimuksen liitteessä 7 mainitun J-hinnoitteluryhmän 30 mukaisesti ja että
viranhaltijan peruspalkan määrittää kirkkoneuvosto.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE III KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Siilinjärven seurakuntaan on saapunut 31.1.2020 Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö, jonka on allekirjoittanut lakimiesasessori Riikka Ryökäs:
”Pastori Unto Niskasen virkasuhde Siilinjärven seurakunnan III kappalaisena päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta 31.7.2020. Näin ollen Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen virka
tulee avoimeksi 1.8.2020 lukien.
Viitaten kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:ään tuomiokapituli pyytää Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa viran julistamisesta haettavaksi. Mikäli seurakunta pyytää viran julistamista haettavaksi, lausunnossa on mainittava, vaaditaanko virkaan valittavalta rikosrekisteriote.
Lisäksi lausunnossa voidaan mainita, millaisia edellytyksiä kappalaiselta vaaditaan (kappalaisen viran erityistarpeet).”
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, kun kirkkoherran tai kappalaisen virka
on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
2 momentin mukaan tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei
kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka
tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Siilinjärven seurakunnassa on tehty kirkkovaltuuston 14.12.2017 hyväksymä henkilöstösuunnitelma vuosiksi 2018-2025. Suunnitelman mukaan ”yksi seurakuntapastorin virka jätetään täyttämättä ja lakkautetaan, mikäli seurakunnan jäsenmäärä on edellisen vuoden lopussa alle
16.000 jäsentä. Suunnitelma toteutetaan kuitenkin jo vuonna 2023 vapautuvan seurakuntapastorin viran kohdalla, jos jäsenmäärä on laskenut alle 16.000 jäsenen rajan vuoden 2022 lopussa.”
Seurakunnan tilanne on muuttunut siten, että seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut arvoitua
nopeampaa. Vuonna 2019 Siilinjärven seurakunnan jäsenmäärä laski 16.740 jäsenestä 16.335
jäseneen, vähennystä (-) 405 jäsentä. Suurin syy jäsenmäärän vähenemiseen oli seurakunnasta poismuutto. Seurakuntaan muuttaneita oli 721 henkeä ja seurakunnasta poismuuttaneita
965, muuttotappio yhteensä (-) 244 jäsentä. Kirkosta erosi 223 jäsentä ja liittyi 60 jäsentä, jäsentappio yhteensä (-) 163 jäsentä. Kastettuja oli 146 ja kuolleita 139 jäsentä, niiden välinen
erotus (+) 7 jäsentä.
Vuoden 2019 alustavien tilinpäätöstietojen mukaan seurakunnan talous on edelleen vakaalla
pohjalla. Vuosikate oli (+) 456.265 euroa, tilikauden tulos poistojen jälkeen (-) 27.525 euroa
alijäämäinen ja poistoerojen lisäyksen jälkeen tilikausi 2019 oli ylijäämäinen (+) 8.624 euroa.
Hyvään tulokseen vaikutti mm. arvioitua suuremmat metsänmyyntitulot. Jäsenmäärän laskeminen kuitenkin vaikuttaa pitkällä aikavälillä siten, että kirkollisverotulot laskevat. Siksi on myös
syytä miettiä, pitäisikö tilanteeseen reagoida myös henkilöstön määrää sopeuttamalla.
Seurakunta on profiililtaan edelleen nuorekas, koska rippikoululaisten määrä on vielä koko tämän vuosikymmenen ajan vuosittain yli 250, ellei seurakunnasta poismuutto sitä rajusti leikkaa.
Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunnassa on vielä pitkään vuosittain yli 10 rippikouluryhmää. Se
taas tarkoittaa sitä, että kesäaikoina seurakunnassa pappien määrän tarve kasvaa, koska pappeja tarvitaan rippileirityöhön, ja kesä on myös vuosilomien ajankohta. Seitsemän papin virkaa
on perusteltua kesäaikaan. Loma- ja rippileiriaikojen ulkopuolella voitaisiin tulla toimeen kuudella papilla, mikäli jäsenmäärä jatkaa laskemistaan ja sen myötä myös kirkolliset toimitukset.
Ottaen huomioon seurakunnan jäsenmäärän odotettua nopeampi lasku ja sen myötä odotettavissa oleva verotulojen lasku voidaan todeta, että kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 § 2 momentin
ehdot täyttyvät, ja Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen virka voidaan jättää täyttämättä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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1.8.2020-31.7.2021 väliseksi ajaksi. Vuoden aikana nähdään, miten Siilinjärven seurakunnan
jäsenmäärä ja talous edelleen kehittyvät ja sen perusteella tehdä johtopäätökset III kappalaisen
viran suhteen.
Unto Niskasen irtisanoutumisesta ja vuosilomista johtuen seurakuntaan tarvitaan kuitenkin vs.
kappalainen 1.6.-31.7.2020 väliseksi ajaksi, vt. kappalainen 1.8.-30.11.2020 väliseksi ajaksi ja
vt. kappalainen 1.6.-31.7.2021 väliseksi ajaksi.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan tuomiokapitulille, että se jättää täyttämättä Siilinjärven
seurakunnan III kappalaisen viran 1.8.2020-31.7.2021 väliseksi ajaksi kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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III KAPPALAISEN VIRANSIJAISUUS
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Pastori Unto Niskasen virkasuhde Siilinjärven seurakunnan III kappalaisena päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta 31.7.2020. Näin ollen Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen virka
tulee avoimeksi 1.8.2020 lukien.
Käytännössä pastori Unto Niskasen viimeinen työpäivä on maanantai 25.5.2020, koska kirkkoherra on myöntänyt Niskaselle vuosilomaa 26.5.-31.7.2020 väliseksi ajaksi.
Kirkkoneuvosto on pyytänyt tuomiokapitulilta, että se jättäisi täyttämättä kappalaisen viran
1.8.2020-31.7.2021 väliseksi ajaksi. Joka tapauksessa – myös siinä tapauksessa, että virka täytetään – seurakunnassa tarvitaan kappalaisen sijaista kesän ja syksyn 2020 ajaksi.
Kesäaika on rippileirien ja vuosiloman pitämisten aikaa, eikä syksynkään osalta ole seurakunnassa varauduttu yhden papin vajeeseen. Koska seurakunnassa ei ole varauduttu Niskasen
irtisanoutumiseen, seurakunnassa on tarve vs. kappalaiselle 1.6.-31.7.2020 väliseksi ajaksi ja
vt. kappalaiselle 1.8.-30.11.2020 väliseksi ajaksi, jotta rippileirit, pappien vuosilomat ja syksyn
toiminta voidaan järjestää suunnitellusti.
Kiinnostuksensa kappalaisen sijaisuudesta ovat ilmaisseet teologian maisteri Reetta Pirskanen
ja pastori Matias Koponen. Pirskanen on hiljattain valmistunut teologian maisteriksi ja etsii papin
töitä. Pirskanen oli Siilinjärven seurakunnassa kesäteologina kesällä 2018 ja kesällä 2017. Koponen on vihitty papiksi toukokuussa 2018. Hän oli Siilinjärven seurakunnan vs. seurakuntapastori 1.6.-31.12.2018 välisen ajan. Molemmat tuntevat Siilinjärven seurakunnan hyvin, molemmilla on kokemusta rippileirityöstä Siilinjärven seurakunnassa ja molemmat ovat motivoituneita
työskentelemään siilinjärveläisten nuorten kanssa.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta pappisvihkimyksen saamista
seurakunnan vs. III kappalaisen tehtävää varten 1.6.-31.7.2020 väliseksi ajaksi ja vt. III kappalaisen tehtävää varten 1.8.-30.11.2020 väliseksi ajaksi. Seurakunta antaa vokaation TM Reetta
Pirskaselle seurakunnan vs. III kappalaisen tehtävää varten 1.6.-31.7.2020 väliseksi ajaksi ja
vt. III kappalaisen tehtävää varten 1.8.-30.11.2020 väliseksi ajaksi. Vaihtoehtoisesti pyydetään
virkamääräystä pastori Matias Koposelle seurakunnan vs. III kappalaisen tehtävää varten 1.6.31.7.2020 väliseksi ajaksi ja vt. III kappalaisen tehtävää varten 1.8.-30.11.2020 väliseksi ajaksi.
Viran erityisinä tarpeina on osallistuminen rippikoulutyöhön. Aluetyöhön liittyvät valmiudet luetaan eduksi. Virkapaikka on Vuorelan seurakuntakeskus. Virkaan määrättävältä vaaditaan rikosrekisteriote. Viran vaativuusryhmä on 602 ja työmäärän mukainen peruspalkka 3.265,82 euroa kuukaudessa. Mikäli tehtävään valittu ei ole suorittanut pastoraalitutkintoa, epäpätevyysvähennys on -5% palkasta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO KIRKKOHALLITUKSELLE ESITYKSESTÄ KIRKONKIRJOJENPITOA KOSKEVIEN
SÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Kirkkohallitus pyytää 30.1.2020 kirjatulla kirjeellä Siilinjärven seurakunnan lausuntoa esitysluonnoksesta, joka koskee kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kirkonkirjojenpitoa koskevien säännösten
muuttamista sekä tiedonhallintalain omaksumista koskemaan kirkollisia viranomaisia. Esityksen
lähtökohtana ovat keväällä 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus, väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muutos, kirkkohallituksen täysistunnon 2018 linjaus alueellisiin keskusrekistereihin siirtymisestä vuoden 2022
alusta sekä tämän vuoden alussa voimaan tullut laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.
Esitysluonnos pohjautuu kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymiin kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen.
Kirkkohallitus pyytää lausumaan erityisesti seuraavista seikoista:
• esityksen tavoitteet ja niiden toteutuminen
• kirkonkirjojenpidon uudelleen organisointi
• keskusrekisterien muodostamista koskeva sääntely
• rekisterinpitäjät ja niiden vastuunjako
• tiedonhallintalain omaksuminen ehdotetuilta osin
• esityksen vaikutusten arviointi
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään kirkkohallitukselle 29.2.2020. Esitysluonnos on
toimitettu jäsenille sähköpostitse.
Uudistuksen tavoitteet
Jäsenrekisteristä tuotettujen, kirkolliseen väestörekisteriin liittyvien palvelujen tuotannon siirtyessä valtakunnalliseksi vuoteen 2022 mennessä tavoitteena on rekisterinpitäjien organisaatiota
ja vastuita selkeyttämällä mahdollistaa aiempaa yhtenäisempien toimintatapojen ja ratkaisukäytäntöjen muodostuminen. Tavoitteena on lisäksi varmistaa tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun
yhteisrekisterinpidon osalta selkeä ja läpinäkyvä vastuunjako.
Uudistuksella pyritään edistämään asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä: palveluiden tasapuolisuutta, tasalaatuisuutta, helppoutta ja saatavuutta. Toimintojen keskittämisen tavoite on
turvata viranomaistoimintojen edellyttämää osaamista ja mahdollistaa ammattitaidon ylläpitoa.
Lisäksi tavoitteena on turvata riittävät henkilöresurssit virka- ja työlomien sekä lomakausien aikana. Myös toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan.
Tavoitteena on myös ajantasaistaa ja yhtenäistää säännöksiä muun henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön kanssa sekä poistaa päällekkäistä sääntelyä. Sääntelyn yhtenäistämisen
tavoitteena on helpottaa säännösten tulkintaa ja myös sitä kautta yhtenäistää toimintatapoja ja
ratkaisutoimintaa.
Omaksumalla tiedonhallintalain säännökset koskemaan osittain myös kirkollisia viranomaisia
pyritään yhtenäistämään tiedonhallintaa ja tietoturvaa koskevaa sääntelyä muun julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevan sääntelyn kanssa. Samalla vähennetään teknisluontoisen sääntelyn tarvetta kirkkolaista.
Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Kirkkohallitukselle, että Siilinjärven seurakunnalla ei ole
esitysluonnoksesta mitään huomautettavaa.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKON VUOKRA JOULUKONSERTISTA
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044 7284 621.

Laulaja Tomi Markkola on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata Siilinjärven kirkko joulukonserttia
varten joulukuussa 2020. Konsertissa esiintyvät Pete Parkkonen, Tomi Markkola ja Virve Markkola sekä Fernet-orkesteri. Ohjelmisto koostuu tutuista jouluisista sävelmistä.
Johtavan kanttorin Vesa Kajavan kanssa on sovittu, että Markkola kumppaneineen voisi esiintyä
Siilinjärven kirkossa ke 16.12.2020 klo 19 alkavassa konsertissa. Konserttiin on tarkoitus myydä
pääsylippuja.
Kirkkoneuvosto on päättänyt, että mikäli konserttiin myydään pääsylippuja, kirkon vuokra on 10
% pääsylipun tai ohjelman hinnasta kerrottuna osallistujamäärällä, kuitenkin vähintään 300 euroa tai enintään 1.000 euroa.
Tomi Markkola ehdottaa, että kirkon vuokra heidän konsertilleen olisi kiinteä summa 500 euroa.
Markkola perustelee ehdotustaan sillä, että heillä on tarkoitus kutsua konserttiin myös vähävaraisia perheitä, joilla muuten ei olisi mahdollisuutta osallistua. Ajatus on myös saada paikallinen
urheiluseura ottamaan lippuja myyntiin, josta saisivat tuottoa harrastustoimintaansa.
Kirkkojärjestyksen 14 luvun 2 §:n kirkkoa saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä.
Ottaen huomioon, että joulukonsertin ohjelma on kirkon käyttötarkoitukseen sopiva, konserttiin
jaetaan myös vapaalippuja, osa konsertin tuotosta ohjataan hyväntekeväisyyteen ja että 500
euroa riittää korvaamaan seurakunnalle konsertista aiheutuvat kustannukset, Markkolan ehdotus voidaan hyväksyä.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Siilinjärven kirkon joulukonserttia varten, jossa esiintyvät Pete
Parkkonen, Tomi Markkola ja Virve Markkola sekä Fernet-orkesteri, keskiviikkona 16.12.2020
klo 19, hintaan 500 euroa. Kirkon vuokra on maksettava seurakunnalle ennen konserttia
30.11.2020 mennessä.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN IT-ALUEKESKUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMISESTA
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044 7284 621.

Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta on pyytänyt 23.4. sekä 9.10.2019 lausuntoja sopimusseurakunniltaan, rovastikunnilta sekä tuomirovastikunnalta IT-aluekeskuksen johtokunnan kokoonpano koskevasta muutosesityksestä.
Johtokunta sai pyydettyyn määräaikaan 8.11.2019 mennessä lausuntoja kaikkiaan 20 kpl. Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvoston lausunnossa todettiin, että Siilinjärven seurakunta kuuluu Kuopion tuomiorovastikuntaan, josta johtokuntaan ei ehdotuksen mukaan tulisi yhtään jäsentä/varajäsentä. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että Siilinjärven seurakunnasta ei olisi
edes teoreettista mahdollisuutta tulla nimetyksi edustajaa johtokuntaan.
Tämän vuoksi johtokunta on käsitellyt asiaa uudelleen kokouksessaan 5/2019, 4.12.2019, §43.
Johtokunta päätti asiasta seuraavasti:
Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy siten, että isäntäseurakuntayhtymällä on johtokunnassa
kaksi jäsenpaikkaa, joista toinen on puheenjohtajan paikka. Tämän lisäksi jäsenmäärältään kolmella suurimmalla seurakuntataloudella (isäntäseurakuntayhtymä pois lukien) on kullakin yksi
(1) jäsenpaikka johtokunnassa. Kaikilla edellä mainituilla johtokunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Loput jäsenet valitaan rovastikunnittain siten, että kukin rovastikunta valitsee johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen.
Kuopion tuomiorovastikunnalle tulee tämän esityksen mukaisesti mahdollisuus nimetä yksi jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen johtokuntaan. Esitettävä johtosäännön muutos säilyttää
johtokunnan jäsenten lukumäärän nykyisellä tasolla (11 kpl) ja varmistaa sen, että sääntömuutos ei sulje yhdeltäkään sopijaosapuolelta pois mahdollisuutta nimetä jäsentä IT-aluekeskuksen
johtokuntaan.
Johtokunta päätti lähettää tämän päätöksen tiedoksi sekä lausuntoa varten IITAn sopimusseurakunnille, rovastikunnille sekä tuomiorovastikunnalle. Johtosäännön hyväksyy Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.
Nykyinen johtokunta jatkaa tehtävässään, kunnes johtosäännön muutos on saatu vahvistettua
ja uusi johtokunta nimettyä tehtäväänsä.
IT-alueen johtokunta on pyytänyt 14.2.2020 mennessä uutta lausuntoa esitetystä IT-aluekeskuksen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta, joka koskee johtokunnan kokoonpano/jäsenten lukumäärä. Lausumatta jättäminen ei estä asia ratkaisemista.
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikkö Pekka Laukkarinen on 21.1.2020 toimittanut
esitykseen ja lausuntopyyntöön liittyen seuraavia tarkennuksia:
Vuoden 2019 aikana on pyritty löytämään IT-aluekeskuksen toimintaa ohjaavan ja johtavan yhteistyöelimen eli johtokunnan osalta sellaista kokoonpanoa, joka vastaisi mahdollisimman hyvin
aluekeskuksen toiminta-aluetta sekä eri kokoisten asiakasseurakuntien huomioimista päätöksenteon näkökulmasta.
Esitetty muutos tarkoittaisi sitä, että isäntäseurakuntayhtymällä (Kuopio) on johtokunnassa 2
paikkaa, joista toinen on puheenjohtajan paikka. Kolmella suurimmalla seurakuntataloudella
(isäntäseurakuntayhtymä pois lukien) eli Joensuu, Kajaani ja Ylä-Savo (1.1.2020 tilanne) olisi
kullakin yksi paikka johtokunnassa. Yhteensä siis 5 jäsentä.
Kuopion hiippakunnan rovastikunnilla (Kuopion tuomiorovastikunta, Iisalmen rovastikunta, Kajaanin rovastikunta, Joensuun rovastikunta ja Rautalammin rovastikunta) olisi kullakin 1 paikka
johtokunnassa eli yhteensä 5 jäsentä.
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Johtokunnan kokonaisjäsenmäärä olisi siis yhteensä 10 kpl, ei 11 kpl kuten 20.1. toimitetussa
lausuntopyynnössä.
Muutoksessa on pyritty huomioimaan se, että kaikilla toiminta-alueen seurakunnilla on mahdollisuus jatkossa saada edustajansa IT-aluekeskuksen johtokuntaan hiippakunnasta, rovastikunnasta, seurakunnan jäsenmäärästä tai sijainnista riippumatta. Muutos mahdollistaisi myös sen,
että rovastikunnissa ja/tai seurakuntarakenteissa tapahtuvat muutokset eivät vaadi kyseisen
johtosäännön 3 §:n muuttamista näiden em. muutosten yhteydessä. Itä-Suomen IT-aluekeskuksen asiakasseurakunnista suurin osa on Kuopion hiippakunnan seurakuntia, tämän lisäksi asiakasseurakuntia on tällä hetkellä yhteensä 5 kpl Mikkelin, Lapuan ja Oulun hiippakuntien alueilta.
Esitetty muutos mahdollistaa johtokunnan jäsenyyden myös hiippakunnan ulkopuolisten seurakuntien osalta, jotka tässä johtosäännön muutoksessa luettaisiin kuuluvaksi siihen rovastikuntaan, johon ne kuuluivat ennen 1.1.2020 toteutuneita hiippakuntamuutoksia.
Aluekeskuksen toimintaa ohjaavan sopimuksen mukaisesti isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto
hyväksyy johtokunnan johtosäännön ja ennen tätä käsittelyä siitä on hankittava sopijaseurakuntien lausunnot.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Itä-Suomen IT-alueen johtokunnalle, ettei sillä ole huomauttamista johtokunnan 4.12.2019 tekemään esitykseen aluekeskuksen johtosäännön 3 §:n
muuttamisesta.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HAUTAUSMAAN TERÄSAIDAN TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Kirkkoneuvosto päätti 27.8.2019 hylätä kaikki arkkitehti Helvi Miettisen esittämät Viinamäen
hautausmaan aitavaihtoehdot kustannuksiltaan liian kalliina ja päätti säilyttää toistaiseksi Kasurilantien puoleisen kuusiaidan. Suunnittelijalle annetaan tehtäväksi laatia tarjouspyyntöä varten
suunnitelma teräsaidasta hautausmaan pohjois- ja länsisivuille käyttäen aitatoimittajien vakiomalleja.
Arkkitehti on 16.1.2020 toimittanut liitteen 1 mukaiset ohjeelliset aitamallit sekä aidan sijaintipiirustuksen tarjouspyyntöjä varten. Arkkitehdin ensisijainen aitavaihtoehtoehdotus on Artiikki
Oy:n MRK 150 teräsaita.
Koska hautausmaan teräsaidan hankintahinta todennäköisesti ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon (1.1.2020 alkaen 60.000 e), on hankinnasta julkaistu kansallinen hankintailmoitus Hilmassa 8.11.2019. Osallistumishakemukset tarjouskilpailuun tuli jättää
29.11.2019 klo 15 mennessä. Hakemukseen tuli liittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja
referenssit vastaavista hankinnoista viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ehdokkailla tuli olla valmiudet toteuttaa hanke 31.10.2020 mennessä. Hankintamenettelynä oli ilmoitettu käytettävän
rajoitettua menettelyä siten, että tarjouskilpailuun valitaan enintään viisi toimittajaa.
Tarjouskilpailuun ilmoittautuivat määräaikaan mennessä A-Aidat Oy, Teknoinfra Oy, VS Turvaaidat Oy, Harviala Oy/Envire, Hamiland Oü, Puomitek Oy, Polarmar Oy/Wemaxportti Oy, Salmen Metalli Oy ja Ratecon Oy. A-Aidat Oy ja Teknoinfra Oy eivät ole toimittaneet tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja referenssejä. Hamiland Oü on virolainen yritys.
Arkkitehti on ehdottanut, että tarjouskilpailuun otettaisiin mukaan ilmoittautuneista VS Turvaaidat Oy, Polarmar Oy/Wemaxportti Oy ja Salmen Metalli Oy sekä niiden lisäksi Artiikki Oy ja
Vepe Oy Peltonen. Näillä on referenssien perusteella hyvät edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja aitamallisto vastaisi parhaiten arkkitehdin näkemyksiä.
Tarjouskilpailu on tarkoitus ajoittaa niin, että kirkkoneuvosto voi tehdä hankintapäätöksen viimeistään kokouksessaan 22.4.2020.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto järjestää Viinamäen hautausmaan teräsaidasta tarjouskilpailun seuraavasti:
a) hankinta sisältää teräsaitaelementtien ja -pylväiden valmistuksen ja aidan pystytyksen perustuksineen kokonaisurakkana liitekartassa merkitylle noin 335 metrin matkalle sekä metrin levyisen portin;
b) tarjouksen voi tehdä arkkitehdin laatimien ohjeellisten aitamallien lisäksi toimittajan vakioaitamalleilla, jos ne vastaavat laadultaan ja ominaisuuksiltaan arkkitehdin ohjeellisia malleja;
c) kaikista tarjotuista aitavaihtoehdoista tulee esittää tyyppipiirustukset ja perustustapa;
d) toimittaja voi tehdä esityksen urakka-ajasta kuitenkin siten, että urakka on valmis
31.10.2020 mennessä;
e) tilaaja hankkii rakennus-/toimenpideluvan, selvittää ja merkitsee mahdolliset sähkö- ym.
kaapeleiden paikat ja poistaa aitalinjalta asennusta mahdollisesti haittaavat kannot;
f) tarjoukset pyydetään VS Turva-aidat Oy:ltä, Polarmar Oy/Wemaxportti Oy:ltä, Salmen Metalli Oy:ltä, Harvila Oy Envireltä, Artiikki Oy:ltä ja Vepe Oy Peltoselta.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kasurilantien puoleisesta aidasta pyydetään myös tarjous optiona.
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SIJOITUSTOIMINNAN RAPORTTI VUODELTA 2019
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Seurakunnalla on voimassa täyden valtakirjan varainhoitosopimus Seligson & Co Oy:n kanssa.
Sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 1.799.928 euroa. Sijoitussalkun hankintaarvo oli 1.511.969 euroa, joten sijoitusten markkina-arvo oli tilinpäätöshetkellä 287.959 euroa ja
19 % hankinta-arvoa korkeampi. Salkun kokonaistuotto oli tilinpäätöshetkellä 104,2 %, joka
vastaa noin 6,9 %:n vuotuista tuottoa. Kokonaistuotossa on otettu huomioimaan sijoitetussa
pääomassa tapahtuneet muutokset. Seligsonin sijoitussalkun markkina-arvosta osakerahastojen osuus oli 76,6 % ja korkorahastojen osuus 23,4 %. Vuoden 2019 aikana Seligsonin salkkuun kuuluvien rahastojen myyntivoittoja tuloutettiin seurakunnan talousarvioon yhteensä
205.166 euroa. Myyntivoitot sijoitettiin takaisin Seligsonin rahastoihin. Omaisuudenhoitopalkkiota maksettiin Seligsonille vuonna 2019 yhteensä 3.267 euroa.
Osuuskunta Metsäliiton osuuksista kertyi talousarvioon osuuskorkoa 1.084 euroa. Metsäliiton
A-lisäosuuksiin sijoitettiin vuoden 2019 puukaupoista 70.000 euroa. Vuoden 2019 lopussa seurakunnalla oli Metsäliiton perusosuuksia 14.350 euroa ja A-lisäosuuksia 70.112 euroa.
Osuuskunta KPY:n osuuksista saatiin osuuspääoman korkoa 5.005 euroa. Osuuksien markkina-arvo oli vuoden lopussa 82.950 euroa.
Seurakunnan korko- ja muut rahoitustuotot olivat vuonna 2019 yhteensä 211.255 euroa ja rahoituskulut 3.336 euroa. Rahoituksen nettotuotto oli 30.557 euroa talousarviota parempi.
Vuoden 2020 talousarviossa on tavoitteena, että Seligsonin sijoitusrahasto-osuuksien myynnillä
saataisiin kirjattua talousarvioon myyntivoittoja 150.000 euroa.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin vuodelta 2019 tiedoksi ja päättää myydä
Seligsonin rahasto-osuuksia niin, että vuoden 2020 talousarviossa oleva myyntivoittotavoite toteutuu. Alkuperäinen pääoma ja myyntivoitto sijoitetaan uudelleen Seligsonin rahasto-osuuksiin.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Esittelijät/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044 7284 621.

1.

Museovirasto on 29.1.2020 antanut kirkon suunnitelluista muutostöistä seuraavan
lausunnon, jonka ovat allekirjoittaneet yli-intendentti Petri Halinen ja intendentti,
restaurointi Seija Linnanmäki:
”Siilinjärven seurakunta on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa seurakunnan
kirkkovaltuuston
kokouksissaan
24.9-18.12.2019
ehdottamista
muuttamisehdotuksista poistaa kirkosta yksi penkkirivi ja loiventaa pääsisäänkäynnin
ulko-ovelle johtavaa luiskaa. Penkin poistamisella parannettaisiin kirkkosalin
muunneltavuutta mm. lasten paikan ja pyörätuolilla liikkumisen osalta. Museovirasto
toteaa molempien haluttujen muutostoimien olevan mahdolliset toteuttaa.
Seurakunta on lausuntopyyntöaineistona toimittanut virastolle kirkon pohjapiirroksen
sekä valokuvia, joista ilmenee poistettavaksi suunnitellun penkin sijainti sekä
pääsisäänkäynnin luiska. Pohjapiirros (1:75) ei kuitenkaan ole arkkitehtisuunnitelma
vaan jotakin aiempaa muuta tarkoitusta varten laadittu signeeraamaton ja
päiväämätön luonnospiirustus.
Seurakunnan tulee teettää pätevällä suunnittelijalla kunnostussuunnitelma, jossa
erityisesti luiskan ja sen kaiteiden mitoitus, materiaalit, kiinnitykset ja arkkitehtoninen
soveltuvuus sijaintipaikalleen käyvät ilmi. Halutessaan seurakunta voi poistaa
haluamansa penkin koeluontoisesti testatakseen tilan uutta toimivuutta. Penkki tulee
irrottaa ehjänä ja tallettaa mielellään käyttökelpoisena muualle seurakunnan tiloihin
mahdollista takaisin asennusta silmällä pitäen. Penkin poistamisen yhteydessä
lattiaan mahdollisesti syntyvien jälkien paikkauksen suunnittelu tulee sisällyttää em.
suunnittelijan tehtäviin.
Suunnitelmat tulee toimittaa Museoviraston kulttuuriympäristöpalveluihin uutta
arviointia varten. Suunnitelmien rakennustekninen ja arkkitehtoninen laatu ratkaisee,
onko em. muutoksia pidettävä kirkkorakennuksen olennaisina muutoksina.”.

2.

Ennakkotietoja vuoden 2019 tilinpäätöksestä (suluissa ed. vuosi):
▪ toimintatuotot 720.774 euroa (726.166)
▪ toimintakulut -3.697.420 euroa (-3.688.331)
▪ toimintakate -2.976.646 euroa (-2.962.164)
▪ kirkollisverotulot 3.196.371 euroa (3.187.774)
▪ vuosikate 456.224 euroa (457.703)
▪ poistot -483.791 euroa (-482.586)
▪ tilikauden tulos -27.566 (-24.883)
▪ tilikauden ylijäämä 8.583 euroa (11.266).

3.

Kirkkohallituksen virastokollegio on 9.1.2020 vahvistanut kirkkovaltuuston päätökset
7.11.2019 §:t 29 ja 30, joilla kirkkovaltuusto päätti myydä Saari-Julkula -nimisestä
tilasta määräalat Pekka Smedsille sekä Ilpo Lyytikäiselle ja Sari Jääskeläiselle.
Kaupat allekirjoitetaan 17.2.2020.

4.

Tuomiokapituli on 9.1.2020 vahvistanut kirkkovaltuuston 7.11.2019 §:ssä 28 tekemän
päätöksen vuokrata noin 2 450 m²:n suuruinen määräala Saari Julkula -nimisen tilan
Saunasaaresta Marketta, Kaisa ja Hanne Heinoselle.

5.

Tuomiokapituli on 9.1.2020 antanut kirkkolain 6 luvun 30 §:n perusteella pastori
Teemu Voutilaiselle sivutoimiluvan toimia teologian uskontokasvatusryhmän
ohjaajana Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan läntisen teologian osaston
soveltavissa opinnoissa 20.1. – 17.2.2020 välisenä aikana. Sivutoimi ei saa haitata
kappalaisen viranhoitoa.

6.

Aikuistyön vastuuryhmän muistio 1/20, 24.1.2020.
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7.

Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 1.1.-7.2.2020 sähköisesti tehdyt
viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 1-48 ja talousjohtaja n:ot 1-30. Päätösluettelot
ovat nähtävissä kokouksessa.

8.

Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
2
24.1.2020
Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
3
27.1.2020
Keittiö- ja siivoustoimen sijaisjärjestelyt

9.

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
1
20.1.2020
Leirien 1.1.-31.5.2020 turvallisuusvastuut
2
21.1.2020
Kesäteologin palkkaaminen (Saga Boberg)
3
24.1.2020
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen (Tuija Leskinen)
4
24.1.2020
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen (Arja Ropponen)
5
24.1.2020
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen (Anne Kokkonen)
6
6.2.2020
Kesäteologin palkkaaminen (Maija Voutilainen)
7
10.2.2020
Kokemuslisään oikeuttava aika (Tuija Leskinen)

10. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/7.1.2020:
1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020 lukien
11. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
1/2020 Hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten
ja
kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien vaalien toimittaminen sekä ehdollepano khn jäsenten
vaalia varten
2/2020 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2020.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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EHDOTUS SUOMEN LÄHETYSSEURAN HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Suomen Lähetysseuran (SLS) ylin päättävä elin on vuosikokous. Se kokoontuu vuosittain Lähetysjuhlien yhteydessä. Vuosikokous vahvistaa Lähetysseuran tilinpäätöksen sekä valitsee
hallituksen.
Vuosikokoukseen lähettävät edustajia Lähetysseuran jäsenet eli Suomen evankelisluterilaisen
kirkon seurakunnat. Lähetysseuralla on lisäksi muita yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä. SLS:n
seuraava vuosikokous pidetään Lahden lähetysjuhlien yhteydessä Lahden yhteiskoulun juhlasalissa 23.5.2020 klo 9.
SLS:n sääntöjen 5 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu 12
vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on 3 vuotta. Hallituksen jäsenistä 4 on
vuosittain erovuorossa.
Hallituksen jäsenet 2019-2020:
lakimiesasessori Sari Anetjärvi (Espoon hiippakunta)
ohjelmapäällikkö Heidi Juslin-Sandin (Porvoon hiippakunta)
piispa Teemu Laajasalo (Helsingin hiippakunta), pj.
lääninrovasti Jaana Marjanen (Kuopion hiippakunta)
kirkkoherra Juhana Markkula (Turun arkkihiippakunta)
lähetystyön koordinaattori Ulla Mäkinen (Oulun hiippakunta)
talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Lapuan hiippakunta), varapj.
talousjohtamisen erityisasiantuntija Juha Nivala (Oulun hiippakunta)
kirkkoherra Jukka Pakarinen (Helsingin hiippakunta)
kirkkoherra Jussi Peräaho (Lapuan hiippakunta)
projektiostaja, insinööri Simo Suutari (Mikkelin hiippakunta)
tiedottaja Sakari Vanhanen (Tampereen hiippakunta)
Hallituksen jäsenten ehdokasasettelua koskeva määräaika päättyy 20.3.2020. Vuonna 2020
erovuorossa on lääninrovasti Jaana Marjanen Kuopion hiippakunnasta.
Kv-asioiden vastuuryhmä esittää, että kirkkoneuvosto ehdottaisi Pirjo Ojalaa Siilinjärven seurakunnasta SLS:n hallitukseen kaudelle 2020-2023. Pirjo Ojala on tehtävästä kiinnostunut ja antanut suostumuksensa ehdokkuuteen.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää Suomen Lähetysseuran vuosikokoukselle Pirjo Ojalan valitsemista Suomen Lähetysseuran hallitukseen kaudelle 2020-2023.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä

Kari Ojala katsoi itsensä esteelliseksi asian käsittelyyn hallintolain 28 §:n 1 momentin nojalla ja poistui
kokouksesta ennen asian käsittelyä.

26 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.
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