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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.9.–25.10.2019
viraston aukioloaikoina.

Olli Kortelainen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
17.9.–25.10.2019.
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Varsinaiset jäsenet
Kortelainen Olli, kirkkoherra, puh.joht.
Ahonen Antti Pekka
Heikkinen Päivi
Juvonen Jarkko
Katainen Lauri
Kröger Risto
Lehtola Saara
Venäläinen Ritva
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja

Varajäsenet
Kasurinen Janne
Oksman Merja
Tolvanen Joonas
Ojala Kari
Sopanen Markku
Kauppinen Saara
Puustinen Kyllikki
Eskola Suvi

Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri
Markkanen Tapio, kirkkovaltuuston pj.
Korhonen Leena, kirkkovalt. varapj.

§§ 88–99

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Olli Kortelainen
puheenjohtaja

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus- Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
toimitus 24.9.2019
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Saara Lehtola
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Ritva Venäläinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 25.9.–25.10.2019.
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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 23.1.2019 vuoden 2019 kokousten aikataulun ja päätti, että kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen postitetaan kirkkoneuvoston jäsenille ja
varajäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen ajankohdasta päätettiin 27.8.2019 pidetyssä
kokouksessa. Kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen on postitettu
16.9.2019.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

89 §

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
Saara Lehtola ja Ritva Venäläinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Saara Lehtolan ja Ritva Venäläisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2020 tuloveroprosentin
suuruus tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään 17.11.2019. Seurakunnan tuloveroprosentti
vuonna 2019 oli 1,25.
Tuloveroprosenttia määrittäessä perusteeksi otetaan varainhoitovuoden kirkollisverona koottavaksi aiottu määrä. Kirkollisverokertymään vaikuttavat kirkollisveroprosentin, seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten ansiotulojen määrän lisäksi yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen.
Tammi-heinäkuun 2019 aikana seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 140 jäsenellä eli 0,8 %:lla
vuoden alusta. Edellisvuosiin verrattuna jäsenmenetys on ollut poikkeuksellisen suuri muuttotappion vuoksi.
Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen (11.9.2019) mukaan Siilinjärven kunnallisverotilitysten on
vuonna 2019 ennustettu laskevan edellisvuodesta 0,6 % ja kasvavan vuonna 2020 noin 7,1 %.
Elokuun 2019 lopussa kunnallisverotilitykset olivat 4,3 % ja kirkollisverotilitykset 5,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Verotulokertymä eivät kuitenkaan vuosien 2018 ja 2019
välillä ole vertailukelpoisia, koska vuonna 2019 verotus valmistuu joustavasti eikä marraskuun
maksuunpanotilitystä enää tule. Vajausta tilityksiin on tullut myös verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin ongelmien vuoksi. Tilityksissä korjausliikettä näkyy suuremmassa määrin vasta tammikuussa 2020 ja viimeistään verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.
Tilitysvajeen sekä veronpalautusten ja jäännösveroarvioiden perusteella voidaan arvioida, että
seurakunnan verotulot laskisivat vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna 1,5 %. Vuonna 2019
kertyisi kirkollisverotuloja siten noin 100.000 euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Vuonna
2020 kirkollisverotulot puolestaan kasvaisivat nykyisellä tuloveroprosentilla noin 3,5 %.
Tuotto- ja kulukehitys 2018–2020

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos

2018
tilinpäätös
726.166
-3.688.331
-2.962.164
3.187.774
423.233
-53.868
-332.988
195.716
457.703
-482.587
-24.884

2019
talousarvio
668.150
-3.736.500
-3.068.350
3.240.000
412.500
-60.400
-327.000
178.100
374.850
-483.450
-108.600

2019
ennuste
590.000
-3.670.000
-3.080.000
3.141.000
412.500
-59.700
-324.900
180.000
268.900
-483.800
-214.900

2020
ennuste
669.600
-3.785.600
-3.116.000
3.250.000
413.000
-62.000
-325.000
150.000
310.000
-463.000
-153.000

Muutos,
%
+ 13,5
+ 3,1
+ 1,2
+ 3,5
+ 0,1
+ 3,9
+ 0,0
- 16,7
+ 15,3
- 4,3
- 28,8

Nykyisen tuloverotuloprosentin perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan talousarviovuoden 2020 kuluja vaan tilikauden tulos jää selvästi alijäämäiseksi. Laskennallisesti
tuloveroprosentin pitäisi olla vähintään 1,35, jotta päästäisiin nollatulokseen. Seurakunnalla on
taseessa noin 4,0 miljoonaa euroa ylijäämiä edellisvuosilta. Suunnittelukaudelle 2020-2022 ennakoidut, yhteensä noin 0,8 miljoonan euron alijäämäiset tulokset ovat katettavissa edellisvuosien
ylijäämästä eikä tuloveroprosentin korottamiseen ole toistaiseksi tarvetta.
Talousjohtajan
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi
1,25.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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HUVILATONTIN VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN / HEINONEN
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044 7284 621.

Seurakunta on 28.2.1995 päivätyllä vuokrasopimuksella vuokrannut Kuopion kaupungin Julkulan
kylässä sijaitsevan Saari-Julkulan tilan RN:o 1:40 Saunasaaresta noin 2.450 m²:n suuruisen huvilatontin ajalle 1.1.1995- 31.12.2019. Tontin nykyiset vuokralaiset ovat Marketta, Kaisa ja Hanne
Heinonen.
Huvilatonttien osalta maankäytön tavoitteisiin on toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2019-2021
kirkkovaltuusto hyväksynyt seuraavaa: ”Saari-Julkulan tilalta vuokrattujen huvilatonttien vuokraaikojen päättyessä tonttien vuokralaisille tarjotaan jatkovuokrauksen vaihtoehtona mahdollisuutta
vuokra-alueen lunastamiseen. Tonttien vuokrausta/myyntiä varten suoritetaan tonttien käyvän
markkinahinnan määrittely vuonna 2019”.
LKV Kiinteistöinssi Ky/Esko Määttälä suoritti 1.8.1996 Saari-Julkulan tilalla olevien huvilatonttien
käyvän arvon määrittelyn uusittavia vuokrasopimuksia varten. Esko Määttälä LKV on pyynnöstä
suorittanut 9.5.2019 uuden arvioinnin, jolla on päivitetty tonttien käyvät arvot tämän hetken markkina-arvoon. Heinosille vuokratun tontin käyväksi markkina-arvoksi on lausunnossa arvioitu
19.000 euroa. Arviolausunto on liitteenä 1. Arvion tarkkuus on 10 %.
Vuokralaisille on lähetetty kirje, jossa on tiedusteltu halukkuutta lunastaa nykyinen vuokra-alue
omaksi arvioituun markkina-arvoon tai uudistaa nykyinen vuokrasopimus 30 vuodeksi siten, että
vuokra-aika olisi 30 vuotta ja vuosivuokra lähtötilanteessa 4 % markkina-arvosta eli 760 euroa
vuodessa. Vuokran määrä sidottaisiin elinkustannusindeksiin. Vuokralaiset ovat ilmoittaneet haluavansa uusia vuokrasopimuksen. Päättyvässä vuokrasopimuksessa vuokra vuonna 2019 oli
743,49 euroa vuodessa.
Liitteenä 2 on luonnos uudeksi vuokrasopimukseksi ajalle 1.1.2020-31.12.2049. Vuokralainen on
omalta osaltaan hyväksynyt sopimusehdot.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n 2. momentin mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista
koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Kirkkolain 9 luvun 1 §:n perusteella kirkkovaltuusto päättää asioista, joissa vaaditaan määräenemmistö tai jos päätös on alistettava. Vuokraamispäätös ei vaadi määräenemmistöä, mutta
on alistettava.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Saari-Julkulan-tilan Saunasaaressa sijaitsevan
noin 2.450 m²:n suuruisen huvilatontin vuokrasopimus Marketta, Kaisa ja Hanne Heinosen
kanssa uusitaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin 30 vuodeksi ajalle 1.1.202031.12.2049 ja että päätös alistetaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MÄÄRÄALAN MYYNTI / SMEDS
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Seurakunta on 28.2.1995 päivätyllä vuokrasopimuksella vuokrannut Kuopion kaupungin Julkulan
kylässä sijaitsevan Saari-Julkulan tilan RN:o 1:40 Kumpusaaresta noin 2.000 m²:n suuruisen huvilatontin ajalle 1.1.1995- 31.12.2019. Tontin nykyinen vuokralainen on Pekka Smeds.
Huvilatonttien osalta maankäytön tavoitteisiin on toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2019-2021
kirkkovaltuusto hyväksynyt seuraavaa: ”Saari-Julkulan tilalta vuokrattujen huvilatonttien vuokraaikojen päättyessä tonttien vuokralaisille tarjotaan jatkovuokrauksen vaihtoehtona mahdollisuutta
vuokra-alueen lunastamiseen. Tonttien vuokrausta/myyntiä varten suoritetaan tonttien käyvän
markkinahinnan määrittely vuonna 2019”.
LKV Kiinteistöinssi Ky/Esko Määttälä suoritti 1.8.1996 Saari-Julkulan tilalla olevien huvilatonttien
käyvän arvon määrittelyn uusittavia vuokrasopimuksia varten. Esko Määttälä LKV on pyynnöstä
suorittanut 9.5.2019 uuden arvioinnin, jolla on päivitetty tonttien käyvät arvot tämän hetken markkina-arvoon. Pekka Smedsille vuokratun tontin käyväksi markkina-arvoksi on lausunnossa arvioitu 17.000 euroa. Arviolausunto on liitteenä 1. Arvion tarkkuus on 10 %.
Vuokralaiselle on lähetetty kirje, jossa on tiedusteltu halukkuutta lunastaa nykyinen vuokra-alue
omaksi arvioituun markkina-arvoon tai uudistaa nykyinen vuokrasopimus 30 vuodeksi siten, että
vuokra-aika olisi 30 vuotta ja vuosivuokra lähtötilanteessa 4 % markkina-arvosta eli 680 euroa
vuodessa. Vuokran määrä sidottaisiin elinkustannusindeksiin. Vuokralainen on ilmoittanut haluavansa lunastaa nykyisen vuokra-alueen.
Liitteenä 3 on luonnos kauppakirjaksi.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n 1. momentin mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan
kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkolain 9 luvun 3 §;n mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Saari-Julkulan tilan Kumpusaaresta myydään noin
2.000 m²:n suuruinen määräala Pekka Smedsille 17.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja että päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MÄÄRÄALAN MYYNTI / LYYTIKÄINEN JA JÄÄSKELÄINEN
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.
Seurakunta on 28.2.1995 päivätyllä vuokrasopimuksella vuokrannut Kuopion kaupungin Julkulan
kylässä sijaitsevan Saari-Julkulan tilan RN:o 1:40 Pieni-Tavisaaresta noin 1.600 m²:n suuruisen
huvilatontin ajalle 1.1.1995- 31.12.2019. Tontti käsittää Pieni-Tavisaaren kokonaan. Tontin nykyiset vuokralaiset ovat Ilpo Lyytikäinen ja Sari Jääskeläinen.
Huvilatonttien osalta maankäytön tavoitteisiin on toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2019-2021
kirkkovaltuusto hyväksynyt seuraavaa: ”Saari-Julkulan tilalta vuokrattujen huvilatonttien vuokraaikojen päättyessä tonttien vuokralaisille tarjotaan jatkovuokrauksen vaihtoehtona mahdollisuutta
vuokra-alueen lunastamiseen. Tonttien vuokrausta/myyntiä varten suoritetaan tonttien käyvän
markkinahinnan määrittely vuonna 2019”.
LKV Kiinteistöinssi Ky/Esko Määttälä suoritti 1.8.1996 Saari-Julkulan tilalla olevien huvilatonttien
käyvän arvon määrittelyn uusittavia vuokrasopimuksia varten. Esko Määttälä LKV on pyynnöstä
suorittanut 9.5.2019 uuden arvioinnin, jolla on päivitetty tonttien käyvät arvot tämän hetken markkina-arvoon. Ilpo Lyytikäiselle ja Sari Jääskeläiselle vuokratun tontin käyväksi markkina-arvoksi
on lausunnossa arvioitu 15.000 euroa. Arviolausunto on liitteenä 1. Arvion tarkkuus on 10 %.
Vuokralaisille on lähetetty kirje, jossa on tiedusteltu halukkuutta lunastaa nykyinen vuokra-alue
omaksi arvioituun markkina-arvoon tai uudistaa nykyinen vuokrasopimus 30 vuodeksi siten, että
vuokra-aika olisi 30 vuotta ja vuosivuokra lähtötilanteessa 4 % markkina-arvosta eli 600 euroa
vuodessa. Vuokran määrä sidottaisiin elinkustannusindeksiin. Vuokralaiset ovat ilmoittaneet haluavansa lunastaa nykyisen vuokra-alueen.
Liitteenä 4 on luonnos kauppakirjaksi.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n 1. momentin mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan
kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkolain 9 luvun 3 §;n mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.

Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Saari-Julkulan –tilan Pieni-Tavisaaresta myydään
noin 1.600 m²:n suuruinen määräala Ilpo Lyytikäiselle ja Sari Jääskeläiselle 15.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja että päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VALMIUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Esittelijät/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611.

Valmiussuunnitelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden ja keinojen selvittämistä ja järjestelmällistä esittämistä, joihin on ryhdyttävä, jotta organisaation toiminta ja hallinto voidaan normaalioloista poikkeavissa olosuhteissa järjestää. Seurakunnan valmiussuunnitelma on lakisääteinen.
Valmiussuunnittelun perustana ovat pelastuslaki (2011/379), asetus pelastustoimesta (2011/407)
ja valmiuslaki (2011/587). Kirkkolain 25 luvun 14 ja 15 §:ssä säädetään poikkeusolojen vaikutuksesta kirkollishallintoon ja sen päätöksentekoon.
Seurakuntien varautumisen perustana on kirkkolain 1 luvun 2 §:n säädös kirkon tehtävästä julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Seurakunnan työntekijät tukevat työssään erilaisiin äkillisiin kriisitilanteisiin joutuneita lähimmäisiä esimerkiksi suuronnettomuuden järkyttäessä tai yksittäistä ihmistä hänen surussaan.
Valmiussuunnittelulla turvataan organisaation toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen
kaikissa oloissa. Seurakuntien ja kokonaiskirkon tehtävän toteuttaminen korostuu yhteiskunnan
laajoissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Näihin tilanteisiin varaudutaan suunnittelemalla, miten toiminta parhaiten hoidetaan erilaisissa poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelmia myös päivitetään säännöllisesti.
Seurakuntien keskinäinen yhteistyö valmiussuunnittelussa on entisestään korostunut. Sillä voidaan varmistaa voimavarojen tarkoituksenmukainen ja joustava käyttö. Seurakunnat toimivat
myös tiiviissä yhteistyössä alueensa kunnan viranomaisten kanssa.
Suunnitelmassa ovat mukana myös ne väestönsuojelutoimet, jotka pelastuslain 1 § 3 momentin
mukaisesti tarkoittavat ihmisten ja omaisuuden suojaamista valmiuslain 2 §:n ja puolustustilalain
1 §:n määrittelemissä poikkeusoloissa.
Siilinjärven seurakunnalla on kirkkoneuvoston hyväksymä valmiussuunnitelma vuodelta 2010.
Kirkkohallitus on antanut ohjeet tätä valmiussuunnitelmaa varten vuonna 2006. Vuoden 2006 valmiussuunnitelma on tarkoitettu lähinnä sotatilaa varten. Kirkkohallitus on vuonna 2013 antanut
seurakunnille uudet valmiussuunnitelman laatimisohjeet, joissa on otettu huomioon myös muut
yhteiskunnan häiriötilat kuin sotatila. Näitä häiriötilanteita ovat mm.
1) voimahuollon vakavat häiriöt
2) tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt - kyberuhkat
3) kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt
4) yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt
5) elintarvikehuollon vakavat häiriöt
6) rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt
7) julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen
8) väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt
9) suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat
10) terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus
11) rajaturvallisuuden vakavat häiriöt
12) poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus
13) sotilaallisen voiman käyttö.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.1.2019 (16 §) tilata valmiussuunnitelman laatimien Era
Kurrosen EraPro-yritykseltä. Valmiussuunnitelma liitteineen valmistui toukokuussa 2019 ja esiteltiin seurakunnan koko henkilöstölle työpaikkakokouksessa 11.9.2019.
Esitetyn valmiussuunnitelman mukaan seurakunnan valmiustoimesta vastaavat hallinnollisesti
kirkkoneuvosto ja seurakunnan valmiustoimikunta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto myöntää valmiussuunnitteluun ja valmiuden ylläpitämiseen taloudelliset resurssit
hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman.
Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät olennaiset muutokset sekä nimittää valmiustoimikunnan.
Siilinjärven seurakunnan valmiustoimikunta
Valmiustoimikunta on valmiustoimen valmisteleva ja toimintaa ohjaava elin. Valmiustoimikuntaan
kuuluvat
o kirkkoherra
o talousjohtaja
o johtava nuorisotyönohjaaja
o johtava diakoniatyöntekijä
o kiinteistötyönjohtaja
Puheenjohtajana toimii seurakunnan valmiuspäällikkö (= kirkkoherra). Seurakunnan tiedottaja tulee häiriötilanteessa automaattisesti ryhmän avuksi viestintään.
Valmiustoimikunta kokoontuu vuosittain. Sen tehtävänä on:
o vastata normaaliolojen aikana siilinjärven seurakunnan valmiussuunnittelusta
o esittää valmiussuunnitelma kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
o hyväksyä itse valmiussuunnitelman liitteet
o vastata henkilöstön koulutuksesta ja tarvittavista harjoituksista
o huolehtia henkisen huollon valmiudesta
o antaa työaloille ohjeet seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeiden (2007) soveltamisesta
o vastata tarvittaessa evakuointivalmisteluista
o luoda tarvittaessa edellytykset seurakunnallisen toiminnan jatkamiselle
poikkeusoloissa.
o suunnitelmat poikkeusolojen määritelmän kohtien 1,2 ja 5 varalle tehdään vasta
tilanteen näyttäessä todennäköiseltä.
Seurakunnan valmiuspäällikkö
Siilinjärven seurakunnan valmiuspäällikkönä toimii kirkkoherra.
Valmiuspäällikön vastuulle kuuluu yhteistoiminnassa talousjohtajan kanssa:
o valmiussuunnitelman ja varausten ylläpitäminen
 valmiussuunnitelma tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään 3 vuoden välein
o valmiussuunnitelman liitteiden ajantasaisuudesta huolehtiminen
 liitteet hyväksyy valmiustoimikunta
o tarpeellisten henkilöiden varaaminen tärkeisiin poikkeusolojen tehtäviin (VAPhenkilöstö).
o varaus tehdään puolustusvoimien Pohjois-Savon aluetoimistoon
o yhteistoimintasuhteiden hoitaminen Pohjois-Savon pelastuslaitokseen, Siilinjärven
paloasemaan
o yhteistoimintasuhteiden ylläpitäminen Siilinjärven kuntaan
o ohjeiden antaminen henkilöstön valmiuskoulutuksen käytännön järjestelyistä
o valmiussuunnitelman ”teknisten” asioiden ylläpitäminen.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto
a) hyväksyy ohessa olevan valmiussuunnitelman ja
b) nimeää valmiustoimikunnan: kirkkoherra, talousjohtaja, johtava nuorisotyönohjaaja,
johtava diakoniaviranhaltija ja kiinteistötyönjohtaja. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
Puheenjohtaja toimii valmiuspäällikkönä.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LASTEN PAIKAN JA PYÖRÄTUOLIPAIKAN JÄRJESTÄMINEN SIILINJÄRVEN KIRKKOON
Esittelijät/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611

Kirkkohallitus suosittaa seurakuntia muuttamaan kirkkotilojaan monikäyttöisiksi yhteisön keskuksiksi. Kirkkojen monikäyttöisyys on kirjattu myös kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjaukseen.
Siilinjärven kirkossa on ilmennyt tarve saada kirkkosaliin lasten paikka, jossa lapset voisivat leikin
ja/tai askartelun ohella seurata jumalanpalvelusta tai muuta kirkossa järjestettävää tapahtumaa.
Lasten paikassa voitaisiin järjestää myös pyhäkouluopetusta.
Siilinjärven kirkosta puuttuu myös pyörätuoleille osoitettu paikka. Tähän asti pyörätuolia käyttävät
ihmiset on ohjattu joko kirkon etuosaan kuoriin tai kirkon pääkäytävälle.
Siilinjärven kirkon muuntaminen siten, että siellä olisi lasten paikka ja pyörätuolipaikka tarkoittaisi
käytännössä joittenkin nykyisten penkkirivien poistamista. Samalla poistuisi n. 10 % kirkon istumapaikoista (550). Tärkeää muutoksessa olisi kirkkotilan muunneltavuus siten, että tarvittaessa
puuttuvat istumapaikat voidaan tavalla tai toisella siirtää takaisin kirkkosaliin.
Sovellettavat säädökset
Kirkkojärjestyksen 14 luvun 2 §:n mukaan kirkkoa saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin
tarkoituksiin. Kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä.
Kirkkolain 14 luvun 2 §:n 3. momentin mukaan kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista.
Asian tarkastelua
Asiassa voidaan edetä siten, että seurakunta pyytää arkkitehdilta ja muulta asiaan perehtyneeltä
suunnittelijalta suunnitelman kirkkosalin muuttamiseksi siten, että kirkkosalissa on lasten paikka
ja pyörätuolipaikka. Mikäli kirkkovaltuusto kirkkoneuvoston esityksestä hyväksyy suunnitelman,
se alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto
a) päättää, että Siilinjärven kirkkoon teetetään suunnitelma, jossa kirkkosali on
muunneltavissa siten, että siellä on lasten paikka ja pyörätuolipaikka.
b) päättää valtuuttaa talousjohtajan valitsemaan suunnittelijan, joka tekee esityksen
kirkkosalin muunneltavuuden lisäämiseksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Janne Kasurinen esitti, että kirkosta poistetaan kokeiluluontoisesti yksi penkki ja paikalle sijoitetaan pyörätuolipaikkoja ja tilaa lapsille. Risto Kröger, Ritva
Venäläinen ja Päivi Heikkinen kannattivat Janne Kasurisen esitystä. Koska asiassa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että pohjaesitystä kannattavat vastaavat sanalla JAA ja Kasurisen esitystä kannattavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA-ääntä ja seitsemän (7) EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi Janne Kasurisen esityksen tulleen hyväksytyksi.

Pöytäkirjamerkintä

Olli Kortelainen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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HAKEUTUMINEN REILUN KAUPAN SEURAKUNNAKSI
Esittelijät/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611.

Reilun kaupan seurakunta haluaa vaikuttaa kehitysmaiden ihmisten elämään ja sitoutuu käyttämään Reilun kaupan tuotteita. Arvonimen saatuaan seurakunta toimii positiivisena esimerkkinä
sekä jäsenilleen että muille paikkakunnan asukkaille. Arvonimeä voi hakea, kun seuraavat kriteerit
täyttyvät:







Seurakunta käyttää Reilun kaupan kahvia ja teetä kaikissa tapahtumissa ja
tilaisuuksissa.
Seurakunta käyttää säännöllisesti myös joitakin muita Reilun kaupan tuotteita, kuten
kaakaota, suklaata, jalkapalloja, ruusuja, tuoremehua jne. Tuotteet voivat vaihdella
saatavuuden ja sesongin mukaan.
Seurakunta osallistuu kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin valtakunnallisiin Reilun
kaupan kampanjaviikkoihin organisoimalla teemaan liittyvän tilaisuuden tai
tapahtuman.
Seurakunta tiedottaa aktiivisesti Reilusta kaupasta ja ottaa Reilun kaupan huomioon
eri työmuodoissa, kuten diakoniassa, lapsi- ja nuorisotyössä ja rippikoulujen
oppitunneilla. Viestintää on myös se, että seurakuntalaisille kerrotaan ruokailun tai
kahvittelun yhteydessä, että tarjolla on Reilun kaupan tuotteita.
Toimintasuunnitelmaan kirjataan, miten Reilua kauppaa edistetään vuoden aikana.

Reilun kaupan seurakunnan arvonimen myöstää Reilu kauppa ry, joka on 33 järjestön muodostama yhdistys, joka perustettiin vuonna 1998. Sen jäsenyhdistyksiä ovat mm. Kirkon ulkomaanapu, Kirkon Alat ry ja Suomen Lähetysseura. Reilu kauppa ry:n tarkoituksena on tehdä eettisten,
luotettavasti valvottujen tuotteiden valitseminen kuluttajille helpoksi sekä viestiä Reilun kaupan
merkkijärjestelmästä. Yhdistys myös valvoo Reilun kaupan merkin käyttöä Suomessa ja Baltiassa. Yhdistys ei itse osallistu kaupankäyntiin.
Reilu kauppa ry rahoittaa toimintansa merkin käytöstä kertyvillä lisenssimaksuilla, ulkoministeriön
tuella, Euroopan unionin projektirahoituksella ja jäsenjärjestöjen maksamilla jäsenmaksuilla.
Kaikki Reilu kauppa ry:n lisenssinhaltijat maksavat yhdistykselle lisenssimaksua, kun ne käyttävät
Reilun kaupan merkkiä omissa tuotteissaan. Tällä maksulla kustannetaan myös kansainvälistä
Reilun kaupan toimintaa kuten Reilun kaupan viljelijäorganisaatioiden tukitoimintoja.
Työn lähtökohtana on Reilusta kaupasta kehittyviin maihin kanavoituvien suorien hyötyjen kasvattaminen Suomessa, sillä Reilu kauppa on olemassa ensisijaisesti kehittyvien maiden pienviljelijöitä ja suurtilojen työntekijöitä varten.
Reilu kauppa ry on osa kansainvälistä verkostoa, johon kuuluu sekä etelän tuottajaorganisaatioita,
kaikkialla maailmassa toimivia Reilun kaupan järjestöjä, että näiden kaikkien kattojärjestö Fairtrade International.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Siilinjärven seurakunta hakee Reilun kaupan arvonimeä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

98 §

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm
24.9.2019

Sivu

12

ILMOITUSASIAT
Esittelijät/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044 7284 621.

1. Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 16.8.-15.9.2019 sähköisesti tehdyt
viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 335-387 ja talousjohtaja n:ot 249-263.
Päätösluettelot ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
19 22.8.2019 Keittiö- ja siivoustoimen henkilöstöjärjestelyt
20 2.9.2019 Kirkkoherran työhuoneen kalusteiden uusiminen
3. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
41 14.8.2019 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
42 14.8.2019 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
43 16.8.2019 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
44 21.8.2019 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
45 21.8.2019 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
46 22.8.2019 Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Arja Ropponen 22.–31.8.19)
47 2.9.2019 Lastenohjaaja Virpi Rissasen sijaisten palkkaaminen
48 3.9.2019 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
49 13.9.2019 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

99 §

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin:
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalit pidetään kirkkovaltuustossa 11.2.2020, ehdokasasettelu 15.11.2019 klo 16 mennessä.
Lähetyssihteeri Jenni Mboup siirtyy marraskuun lopussa Nurmijärven seurakuntaan. Hänelle on myönnetty 6 kk virkavapaata koeajalle.
Joonas Tolvanen on 24.9. pyytänyt eroa luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton
vuoksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

