Pöytäkirja 12/2020

Kirkkoneuvoston kokous
Aika
Paikka

keskiviikko 16.12.2020 klo 18.00 – 19.10
Seurakuntatalo Pieni Sali, Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi

Osallistujat
Kortelainen Olli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja (varajäsen Eskola Suvi)
Ahonen Antti Pekka
(varajäsen Kasurinen Janne)
Heikkinen Päivi
(varajäsen Oksman Merja)
Juvonen Jarkko
(varajäsen Markkanen Jukka)
Katainen Lauri
(varajäsen Ojala Kari)
Sopanen Markku, Risto Krögerin varajäsen
Kauppinen Saara, Saara Lehtolan varajäsen
Venäläinen Ritva
(varajäsen Puustinen Kyllikki)
Muut osallistujat ja läsnäolon peruste
Kopponen Anu, talousjohtaja, sihteeri
Markkanen Tapio, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Korhonen Leena, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

läsnä
läsnä
läsnä

Vuorio Kaija, historiikin tilanne klo 18.00 – 18.24
Käsiteltävät asiat
130 §
131 §
132 §
133 §
134 §
135 §
136 §
137 §
138 §
139 §
140 §
141 §
142 §
143 §
144 §
145 §
146 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus .............................................................................................................................. 3
Pöytäkirjan tarkastajien valinta ........................................................................................................................................................... 3
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ...................................................................................................................................... 3
Irtisanoutuminen: toimistosihteeri Mirka Karhunen ...................................................................................................................... 4
Koulutussuunnitelman täydentäminen ............................................................................................................................................. 4
Kirkkokolehtisuunnitelma vuonna 2021 .......................................................................................................................................... 5
Siilinjärven seurakunnan edustaja Kuopion aluekeskusrekisterin johtokuntaan ................................................................... 11
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022 ................................................................................................. 12
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022 .......................................................................................... 12
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022 .......................................................................................... 12
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021-2022 .................................................................................................................. 13
Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021-2022......................................................................... 13
Linja-autokuljetusten hankinta vuosille 2021-2024 .................................................................................................................... 14
Metsätaloussuunnitelman käsittely .................................................................................................................................................. 15
Tilavuokrien hinnasto 1.1.2021 lukien ........................................................................................................................................... 16
Ilmoitusasiat .......................................................................................................................................................................................... 17
Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen ...................................................................................................................... 17

Kokouskutsun nähtävänä pito
Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.12.2020–
18.1.2021 viraston aukioloaikoina.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Olli Kortelainen

Anu Kopponen

puheenjohtaja

sihteeri

Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.12.2020–
18.1.2021 viraston aukioloaikoina.

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan sivut
on varmennettu nimikirjaimillamme.

Lauri Katainen

Markku Sopanen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.12 – 18.1.2021.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
16.12.–18.1.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus.
Siilinjärvellä 9.12.2020

toimistosihteeri
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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 25.11.2020 vuoden 2021 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. Kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen on postitettu 9.12.2020.

Puheenjohtajan
esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi nimenhuudon jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

131 §

Pöytäkirjan tarkastajien 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 Lauri Katainen ja Markku Sopanen.

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Kataisen ja Markku Sopasen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

132 §

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
esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Irtisanoutuminen: toimistosihteeri Mirka Karhunen

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranviraston toimistosihteeri Mirka Karhunen on sähköpostiviestillä
3.12.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa toimistosihteerin työsopimussuhteesta.
Mirka Karhunen 3.12.2020: ”Irtisanoudun Siilinjärven ev.lut. seurakunnan palveluksesta tällä päivämäärällä.”
Työsopimuslain 6 luvun 2 §:n 1. momentin mukaan toistaiseksi tehty tai muutoin toistaiseksi voimassa
oleva työsopimus päätetään toisen sopijapuolen tietoon saatettavalla irtisanomisella.
Työsopimuslain 6 luvun 3 §:n mukaan, jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat
työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:
1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;
2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.
Mirka Karhunen on ollut työssä Siilinjärven seurakunnassa 1.3.2018 lähtien, joten hänen irtisanomisaikansa on 14 päivää. Näin ollen hänen työsopimussuhteensa on voimassa 17.12.2020 asti ja ero työsopimussuhteesta astuu voimaan 18.12.2020.
Mirka Karhunen on ollut tehtävästään työvapaalla 1.8.2020 lähtien.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

134 §

Merkitään tiedoksi, että Mirka Karhunen on irtisanoutunut Siilinjärven seurakunnan toimistosihteerin
tehtävästä siten, että hänen työsopimuksensa päättyy 17.12.2020.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Koulutussuunnitelman täydentäminen

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Nuorisotyönohjaaja Anne Roivainen on tehnyt kirkkoneuvostolle koulutusanomuksen.
Anne Roivainen 1.12.2020: ”Anon lupaa osallistua Kasvatuksen päivän verkkokoulutukseen 13.1.2021.
Koulutuksen kustannus on 60 €. Perustelut: En ole ehtinyt tekemään koulutussuunnitelmaani ajoissa
virkavapauden takia.”
Kasvatuksen päivään osallistuminen voidaan katsoa Roivaiselle viranhoidon kannalta hyödylliseksi muttei välttämättömäksi.
Koulutussuunnitelmaan 2021 sisältyy hallintoelinten kustannuspaikalle 3.000 euron koulutusmäärärahavaraus välttämättömään, ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarkoitettuun koulutukseen, jota ei
ole voitu huomioida koulutussuunnitelmaa vahvistettaessa. Ottaen huomioon anomuksessa esitetty
koulutuksen laatu, siihen kulutettava aika ja kustannukset, kirkkoneuvosto voi hyväksyä Roivaisen anomuksen
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy Anne Roivaisen osallistumisen Kasvatuksen päivän verkkokoulutukseen
13.1.2021. Koulutuksen kustannukset, 60 €, maksetaan hallintoelinten koulutusmäärärahavarauksesta.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kirkkokolehtisuunnitelma vuonna 2021

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n nojalla määrännyt, että vuoden 2021 aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa koottava alla luetellut kolehdit. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää sen harkintavallassa
(*) olevista kolehtikohteista. Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.1. – 31.12.2021 kerättävistä kirkkokolehdeista Siilinjärven ja Vuorelan kirkossa:
pe 1.1.
Uudenvuodenpäivä *
Jeesuksen nimessä
Kuopion hiippakunnan seurakuntien diakoniatyön tukemiseen. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
su 3.1.
2. sunnuntai joulusta
Herran huoneessa
Vaara-Karjalan seurakunnalle Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakentamiseen tulipalossa syyskuussa 2018 tuhoutuneen kirkon tilalle.
ke 6.1.
Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Jumalan rakkaus ylittää kaikki raja-aidat - kolehti seurakuntatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.
su 10.1.
1. sunnuntai loppiaisesta *
Kasteen lahja
Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.
su 17.1.
2. sunnuntai loppiaisesta *
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Seurakuntiemme musiikkityön tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta.
su 24.1.
3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.
pe 29.1.
perjantaimessu *
Lähetykselle, nimikkolähetillemme, Arja Koskinen, Latinalainen Amerikka (SLS)
su 31.1.
3. sunnuntai ennen paastonaikaa *
Ansaitsematon armo
Nuorisotyön kehittämiseen Etelä-Virossa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
su 7.2.
Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Ikäihmiset kriisin keskellä.
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su 14.2.
Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon/ katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi.
ke 17.2.
Tuhkakeskiviikko *
Katumus ja paasto
Teot kertovat Jumalan rakkaudesta - kolehti diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.
su 21.2.
1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
Maahanmuuttajatyöhön ulkomailla. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry
pe 26.2.
perjantaimessu *
Lähetykselle, nimikkokohteemme hyväksi, Teologinen koulutus Hong Kongissa (SLS)
su 28.2.
2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
(Siirretty Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelmasta 7.3. tähän, koska 7.3. vietetään SEKL:n kirkkopyhää.)
Satelliittitelevisiotyön tukemiseen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Medialähetys Sanansaattajien kautta.
su 7.3.
3. paastonajan sunnuntai *
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Uusien lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry
su 14.3.
4. paastonajan sunnuntai
Elämän leipä
Kolehti vähemmistökielten raamatunkäännöstyöhön ja Raamattujen jakeluun Kiinassa. Suomen Pipliaseura ry
su 21.3.
Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisien tapahtumien ja leirien järjestämiseen.
pe 26.3.
perjantaimessu *
Lähetykselle, nimikkolähetillemme, Hanna Oja-Nisula, Tansania (SLS)
su 28.3.
Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu
ma 29.3.
Hiljaisen viikon maanantai, Jeesus Getsemanessa *
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, vaivaisukko Puavo
ti 30.3.
Hiljaisen viikon tiistai, Jeesus tutkittavana *
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, vaivaisukko Puavo
ke 31.3.
Hiljaisen viikon keskiviikko, Jeesus tuomitaan *
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, vaivaisukko Puavo
to 1.4.
Kiirastorstai *
Pyhä ehtoollinen
Ystävyysseurakuntamme Virossa, Tarton Paavalin seurakunta
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pe 2.4.
Pitkäperjantai *
Jumalan Karitsa
Pidetään huolta yhteisestä maapallostamme - kolehti ilmastotyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.
la 3.4.
Pääsiäisyö *
Kristus on voittanut kuoleman
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Ikäihmiset kriisin keskellä.
su 4.4.
Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Jeesuksen pelastustyö kuuluu kaikille -kolehti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja lasten hyväksi tehtävään työhön. Suomen Lähetysseura ry
ma 5.4.
Ylösnousseen kohtaaminen
Inkerin kirkon diakoniatyöhön Venäjällä.

2. pääsiäispäivä *

su 11.4.
1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan (Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania) 13 vähemmistökielellä.
Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseura ry
su 18.4.
2. sunnuntai pääsiäisestä *
Hyvä Paimen
Aholansaaren toiminnan hyväksi. Aholansaarisäätiö.
su 25.4.
3. sunnuntai pääsiäisestä *
Jumalan kansan koti-ikävä
Suomen Raamattuopiston työlle, Suomen Raamattuopiston Säätiö
pe 30.4.
perjantaimessu *
Ystävyysseurakunnalle, Tarton Paavalin seurakunta, Viron ev.lut. kirkko
su 2.5.
Taivaan kansalaisena maailmassa
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus

4. sunnuntai pääsiäisestä

su 9.5.
5. sunnuntai pääsiäisestä
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Kristillisen spirituaaliteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa. Hiljaisuuden Ystävät ry
to 13.5.
Helatorstai *
Korotettu Herra
Pidetään huolta yhteisestä maapallostamme - kolehti ilmastotyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.
su 16.5.
6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.
su 23.5.
Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille -kolehti evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
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pe 28.5.
perjantaimessu *
Lähetykselle, nimikkolähetillemme, Joel Norrvik, Siperia (Kylväjä)
su 30.5.
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Seurakuntaelämän kehittämiseen Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta, mm. kirkon tulevaisuutta luotaavan
teologisen hankkeen kehittämiseksi.
su 6.6.
2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu
su 13.6.
3. sunnuntai helluntaista *
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan tukemiseen Suomen Lähetysseuran välityksellä.
su 20.6.
4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.
la 26.6.
Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä) *
Tien raivaaja
Siilinjärven kirkkomusiikkiyhdistykselle kirkkomusiikkitapahtumien järjestämiseen
su 27.6.
5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Pohjois-Suomen tunturikappeleiden ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus
su 4.7.
Apostolien päivä *
Herran palveluksessa
Kuopion hiippakunnan seurakuntien kansainvälisen työn tukemiseen. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
su 11.7.
7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Koulutus on avain oman elämän hallintaan -kolehti nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
su 18.7.
Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä) *
Kirkastettu Kristus
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen. Kirkkopalvelut ry
su 25.7.
9. sunnuntai helluntaista *
Totuus ja harha
Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu
su 1.8.
10. sunnuntai helluntaista *
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa työikäisten ja seniori-ikäisten henkisen ja hengellisen tuen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.
su 8.8.
11. sunnuntai helluntaista *
Etsikkoaikoja
Jumalan edessä saman arvoisia - kolehti vammaistyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.
su 15.8.
Itsensä tutkiminen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

12. sunnuntai helluntaista *
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Merimieskirkon työhön Turun ja Oulun satamissa.
su 22.8.
13.sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Teologiseen koulutukseen Myanmarissa, erityisesti Myanmar Institute of Lutheran Theology (MILT) -oppilaitoksessa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry
su 29.8.
14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Korona-epidemian vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus
su 5.9.
15. sunnuntai helluntaista *
Kiitollisuus
Kirkon ulkosuomalaistyölle Virossa Tallinnan suomalaisen seurakunnan kautta.
su 12.9.
16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien
nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan.
su 19.9.
17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa. Suomen
Merimieskirkko ry
pe 25.9.
perjantaimessu *
Lähetykselle, nimikkokohteemme hyväksi, Senegalin luterilaisen kirkon työ (SLS)
su 26.9.
Kristityn vapaus
Kuopion Vankien ystävät ry

18. sunnuntai helluntaista *

su 3.10.
Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.
su 10.10.
20. sunnuntai helluntaista
Usko ja epäusko
Ekumeeninen lähetyspyhä. Kolehti kerätään seurakunnan valitsemalle kirkon lähetysjärjestölle: Evankelioivien
monimediaohjelmien tuottamiseen Medialähetys Sanansaattajien kautta.
su 17.10.
21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
Lasten ja perheiden parissa tehtävään työhön Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.
su 24.10.
Uskonpuhdistuksen muistopäivä, Rauhan, ihmisoikeuksien
ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä
Uskon perustus
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen
Neuvosto ry
pe 30.10.
perjantaimessu *
Lähetykselle, nimikkolähetillemme, Haverisen perhe, Bulgaria (SEKL)
su 31.10.
Antakaa toisillenne anteeksi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

23. sunnuntai helluntaista
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Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu
la 6.11.
Pyhäinpäivä *
Pyhien yhteys
Oman seurakunnan diakoniatyölle (Siilinjärven seurakunnan diakoniarahasto)
su 7.11.
Kahden valtakunnan kansalaisena
Inkerin kirkon vankilatyöhön.

24. sunnuntai helluntaista

su 14.11.
Valvomisen sunnuntai *
Valvokaa!
Ehkäisevään ja korjaavaan mielenterveystyöhön, Virkistys ry, Siilinjärvi
su 21.11.
Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai) *
Kristus, kaikkeuden Herra
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nepalissa. Suomen Gideonit Gideoniterna i Finland ry
pe 27.11.
perjantaimessu *
Lähetykselle, nimikkokohteemme hyväksi, Raamatun käännöstyö Venäjällä (Suomen Pipliaseura)
su 28.11.
Kuninkaasi tulee nöyränä
Pakolaisten auttamiseen. Kirkon Ulkomaanapu

1. adventtisunnuntai

su 5.12.
2. adventtisunnuntai *
Kuninkaasi tulee kunniassa
Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton valtakunnallisen toiminnan vahvistamiseen. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry (SKY)
ma 6.12.
Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta.
su 12.12.
3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
Hyvän elämän edellytykset - kolehti lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.
su 19.12.
4. adventtisunnuntai *
Herran syntymä on lähellä
Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
pe 24.12.
Jouluaatto *
Lupaukset täyttyvät
klo 10 Siilinjärvi: nimikkolähetti Arja Koskinen (Latinalainen Amerikka, SLS)
klo 13 Siilinjärvi: nimikkolähetti Kirsi Vimpari (Viro, SLEY)
klo 14 Vuorela: nimikkokohde Hanna-työ Turkissa (Sansa)
klo 15 Siilinjärvi: nimikkolähetti Joel Norrvik (Siperia, Kylväjä)
pe 24.12.
Jouluyö *
Teille on syntynyt Vapahtaja!
Lähetykselle, nimikkolähetillemme, Haverisen perhe (Bulgaria, SEKL)
la 25.12.
Nyt Betlehemiin!
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Jouluaamu *
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klo 8 Siilinjärvi: nimikkolähetti Hanna Oja-Nisula (Tansania, SLS)
klo 10 Vuorela: nimikkokohde Senegalin luterilaisen kirkon työlle (SLS)
su 26.12.
Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
Kristittyjen perheiden traumaterapiaan, vertaistukiryhmien toimintaan, raamatunopetukseen sekä koulutukseen
Irakissa ja Syyriassa toimivissa "Toivon keskuksissa". Open Doors Finland ry

Päätös

136 §

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Siilinjärven seurakunnan edustaja Kuopion aluekeskusrekisterin johtokuntaan

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.3.2020 hyväksyä Siilinjärven seurakunnan Kuopion aluekeskusrekisterin uudeksi sopijaseurakunnaksi 1.1.2021 alkaen. Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto on puolestaan hyväksynyt liittymissopimuksen kokouksessaan 17.6.2020. Aluekeskusrekisteriin liittymisestä on tehty sopimus, jonka molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet.
Samalla Kuopion aluekeskusrekisteri on pyytänyt Siilinjärven seurakuntaa nimeämään aluekeskusrekisterin ohjesäännön mukaisesti oman edustajansa ja tämän varajäsenen yhteistoimintaa johtavaan johtokuntaan. Aluekeskusrekisteri on esittänyt toiveenaan, että seurakunnan edustaja olisi kirkonkirjojenpitoon perehtynyt viranhaltija. Toimistosihteerit Anna Liisa Savolainen ja Sirpa Suni ovat antaneet
suostumuksensa tehtävään, mikäli heidät siihen valitaan.
Johtokunta kokoontuu seuraavan kerran alkuvuodesta 2021 käsittelemään aluekeskusrekisterin vuoden 2020 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsee toimistosihteeri Anna Liisa Savolaisen ja hänen varajäsenekseen toimistosihteeri Sirpa Sunin edustamaan Siilinjärven seurakuntaa Kuopion aluekeskusrekisterin johtokuntaan.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku 2 §).
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

138 §

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosille
2021-2022.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku 2 §).
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

139 §

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosille
2021-2022.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2021 – 2022.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021-2022

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
KL 25 luvun 10 a §:n perusteella kirkkoneuvostossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

141 §

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen vaalin
vuosille 2021-2022.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021-2022

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Myös varajäseniä valittaessa on huomioitava KL 25 luvun 10 a §, jonka perusteella kirkkoneuvostossa
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston kahdeksan varajäsenen
vaalin vuosille 2021-2022.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Linja-autokuljetusten hankinta vuosille 2021-2024

Esittelijät ja lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Seurakunnan linja-autokuljetuksista on kausilla 2009-2012, 2013-2016 ja 2017-2020 huolehtinut
Jääskeläisen Auto Oy. Vuosien 2021-2024 linja-autokuljetuksista on 16.10.2020 julkaistu hankintailmoitus (nro 2020-056226) julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa, koska hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon
60.000 euroa. Ilmoituksen yhteydessä on julkaistu tarjouspyyntö ja -lomake. Tarjoukset on tullut toimittaa kirjallisina seurakuntaan 30.11.2020 klo 15 mennessä.
Tarjouksessa ilmoitettujen hintojen on tullut olla sitovina voimassa sopimuskauden ensimmäisen vuoden. Mikäli liikennöitsijä haluaa tämän jälkeen tarkistaa sopimushintaa, tulee siitä ilmoittaa seurakunnalle vuosittain 30.9. mennessä. Seurakunnalla on oikeus purkaa sopimus 3 kk:n irtisanomisajalla, jos
hintamuutosta ei pidetä hyväksyttävänä. Tarjousten hyväksymisen kriteeriksi on tarjouspyynnössä ilmoitettu kokonaishinnaltaan halvin tarjous.
Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Kangaslammin Taksitaito Oy, Pohjolan Matka/Pohjolan turistiauto, Savonlinja Oy ja Petteri bussit Oy, sekä Taxi Janina Ansamaa osatarjouksen henkilöautokuljetuksista. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja vaaditut liitteet on toimitettu.
Tarjouksista on laadittu liitteenä 1 oleva yhdistelmä. Vertailussa on tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla
käytetty vuosien 2021-2024 yhteenlaskettuja matkamääriä, jotta hankinnan kokonaiskustannusvaikutus
saadaan selville. Halvimman tarjouksen on antanut sekä Ruokoniemen leirikeskuksen kuljetuksista, että
muista kuljetuksista Petteri Bussit Oy. Petteri Bussit Oy:n tarjouksen mukaisesti linja-autokuljetusten
kokonaiskustannuksiksi muodostuu hankintakaudella 2021-2024 noin 90.840 €, Kangaslammin Taksitaito Oy 102.964 €, Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto 153.820 €, Savonlinja Oy 177.030 € ja Taxi
Janina Ansamaan osatarjous henkilöautokuljetuksista 74.475 €. Merkittävin hintaero muodostuu Ruokoniemen leirikeskukselle tapahtuvissa kuljetuksissa. Matkakohteisiin voi eri vuosina tulla vaihdoksia,
matkakohteita peruuntua tai tulla kokonaan uusia matkoja, joiden osalta matkan hintaa ei voida johtaa
suoraan tarjouspyynnöstä, vaan niistä on tarvetta neuvotella erikseen valitun liikennöitsijän kanssa.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hankkii seurakunnan eri tehtäväalueiden tarvitsemat linja-autokuljetuspalvelut vuosina
2021-2024 Petteri Bussit Oy:ltä.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Metsätaloussuunnitelman käsittely

Esittelijät ja lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Kirkkolain 16 luvun 10 §:n perusteella seurakunnan metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden
toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.
Talousjohtaja on 17.4.2020 päivätyllä viranhaltijapäätöksellä valinnut metsätaloussuunnitelman laatijaksi vuosille 2021-2030 tarjouspyyntöjen mukaisesti edullisimman Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon. Hankinta käsitti uuden suunnitelman laadinnan vuosille 2021-2030 tarvittavine maastokatselmuksineen seurakunnan metsätiloille ja puistoalueille, joita on yhteensä 736,1 ha. Pinta-ala jakautuu pääryhmiin: metsämaa 700,6 ha, joutomaa 1,7 ha, muu metsätalousmaa 1,6 ha, tonttimaata 15,6 ha ja muu
maa-ala 16,3 ha. Seurakunnan metsillä on PEFC-metsäsertifiointi. Suunnitelmassa huomioidaan erilaiset
ympäristönäkökohdat, kuten metsälakikohteet, muut arvokkaat elinympäristöt, suojelualueet, ehdotukset uusiksi suojelualueiksi, rantametsät, virkistysalueet ja maisemallisesti arvokkaat kohteet.
Jukka Väisänen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta toimitti metsätaloussuunnitelman 25.11.2020.
Metsätaloussuunnitelman (liitteet 2-5) mukaan arvioitu kantorahatuloarvio vuosilta 2021-2030 on
1.924.107 € ja arvioidut metsänhoitotöiden kustannukset ovat 374.682 €. Hakkuumääräarvio 45.021
m³, hakkuista aiheutuvien hoitotöiden kustannukset arvioidaan olevan 186.156 € vuosien 2021-2030
aikana.
Puutavaralajeittain tilojen kokonaispuusto on suunnittelukauden alussa 122.120 m³, josta tukkipuuta
on 53 % (64.355 m³) ja kuitupuuta 47 % (57.765 m³). Puustosta mäntyä on 33 %, kuusta 54 %, koivua
13 % ja muita puulajeja alle 1 %. Tavoitteiden mukaan suositeltava hakkuukertymä 6,4 m³/ha/vuosi eli
10 vuodessa kaikkiaan 45.021 m³, keskimäärin 153 m³/ha 285,2 hehtaarilla. Puuston kehitys metsämaalla arvioidaan olevan 6,6 m³/ha/vuosi, 10 vuodessa 46.565 m³.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon laatiman metsätaloussuunnitelman vuosille 2021-2030 ja esittää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Metsäsuunnitelma 2021-2030
Arvioitu kantorahatulo ja metsänhoitotöiden kustannukset vuosille 2021-2030
Arvioidut hakkuut 2021-2030
Arvioidut metsänhoitotyöt 2021-2030

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tilavuokrien hinnasto 1.1.2021 lukien

Esittelijät ja lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Kirkkoneuvosto on vahvistanut tilavuokria, ateriapalveluita ja muita korvauksia koskevan käyttömaksuhinnaston 18.12.2019, jotka ovat olleet voimassa vuoden 2020 alusta lukien. Tuolloin vahvistettu
seurakunnan jäseniä koskeva hinnasto vastaa aiempaa perhejuhlien hintatasoa eikä hintoja korotettu.
Vuokrat seurakunnan jäsenille ovat 25-30 % normaaleja vuokria alhaisemmat. Vuokrahintojen korotukset kohdistettiin muiden käyttäjien hintoihin, joissa korotus on keskimäärin noin 5 %. Ulkoisten
ateriapalveluiden hintoihin ei esitetty korotuksia. Käyttömaksuhinnasto on koettu moniselitteiseksi.
Kun varauksia on tehty talon eri toimijoiden puolesta, myös hinnasto on käsitetty eri tavoin.
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston yhdistymisen myötä 1.1.2021 lukien tilavaraukset keskitetään
seurakuntatoimistoon, pois lukien Ruokoniemen leirikeskuksen varaukset, jotka siirretään keittiöesimies Heini Haapalaiselle. Tarkoituksena yhtenäistää käytännöt ja selkeyttää hintoja seurakuntalaisille. Hinnasto on laadittu Siilinjärven seurakunnan ulkopuolisille varaajille. Siilinjärven seurakunnan
jäseniltä sekä seurakunnan työntekijöiltä peritään 70 % hinnaston hinnasta.
Kirkkoneuvosto on aiemmin päättänyt joidenkin järjestöjen osalta kokoontumisten olevan maksuttomia. Muiden osalta järjestön edustajan tulee hakea maksuvapautusta kirkkoneuvostolta talousjohtajan
esityksestä.
Seurakunnan tiloja käytetään pääsääntöisesti seurakunnan omiin kokoontumisiin. Niiden järjestelyistä
vastaa seurakunnan työntekijä.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan käyttömaksuhinnaston otettavaksi käyttöön 1.1.2021 lukien.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirja 12/2020
Kokous 16.12.2020
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Ilmoitusasiat

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611 ja talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

1.

Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
52 Tilapäisen viranhaltijan tai määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Arja Ropponen 7.20.12.2020)

2.

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
43 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
44 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
45 Myrskyn 17.9. ja 19.11.2020 tuulenkaatojen korjaaminen Ryhjänpuron, Kilpiniityn,
Repomäen ja Ruokokallion tiloilta

3.

Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 18.11. – 7.12.2020 sähköisesti tehdyt
viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 500 - 525 ja talousjohtaja 68 - 81.

4.

A.Venäläisen rahaston sääntöjen 6 §:n mukaisesti on julistettu haettavaksi kurssi- ja
koulutusstipendejä 30.11.2020 mennessä. Ilmoitus julkaistiin seurakunnan kotisivuilla ja
hakumahdollisuudesta tiedotettiin alan oppilaitoksiin. Määräaikaan mennessä ei tullut
yhtään hakemusta.

5.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet)

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

146 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.
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