Pöytäkirja 8/2021

Kirkkoneuvoston kokous
Aika
Paikka

keskiviikko 18.8.2021 klo 18.00 – 19.35
Seurakuntatalo Päätysali, Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi

Osallistujat
Kortelainen Olli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja (varajäsen Eskola Suvi)
Heikkinen Päivi
(varajäsen Lehtola Saara)
Juvonen Jarkko
(varajäsen Markkanen Jukka)
Kasurinen Janne
(varajäsen Ojala Kari)
Katainen Lauri
(varajäsen Jauhiainen Ossi)
Puustinen Kyllikki
(varajäsen Venäläinen Ritva)
Snellman Anita
(varajäsen Oksman Merja)
Sopanen Markku
(varajäsen Kröger Risto)
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

Ennen kokouksen alkua esittäytyi tiedottaja Merja Tapio.
Käsiteltävät asiat
108 §
109 §
110 §
111 §
112 §
113 §
114 §
115 §
116 §
117 §
118 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus .............................................................................................................................. 3
Pöytäkirjan tarkastajien valinta ........................................................................................................................................................... 3
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ...................................................................................................................................... 3
Seurakunnallisen toiminnan maksujen vahvistaminen .................................................................................................................. 4
Maksuvapautuksen jatkaminen seurakunnan tiloista kastetoimituksessa ................................................................................. 5
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen ......................................................................................................... 7
Tiedottajan viran muuttaminen viestintäsuunnittelijan työsuhteeksi ........................................................................................ 8
Emännän osittaisen sijaisuuden jatkaminen ..................................................................................................................................... 9
Kustannusarvio hautausmaan pääsisäänkäynnin ympäristön muokkaamisesta sekä vaunuvajan sokkelin ja puuosien
korjaamisesta ........................................................................................................................................................................................ 10
Ilmoitusasiat .......................................................................................................................................................................................... 11
Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen ...................................................................................................................... 11

Kokouskutsun nähtävänä pito
Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.8.2021–
20.9.2021 viraston aukioloaikoina.
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Olli Kortelainen

Anu Kopponen

puheenjohtaja

sihteeri

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

Liisa Väätäinen

Päivi Heikkinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.8.2021–20.9.2021.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.8. – 20.9.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus.
Siilinjärvellä 11.8.2021
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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 lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille
sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään seitsemän päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen on lähetetty 11.8.2021.

Puheenjohtajan
esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

109 §

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 Liisa Väätäinen ja Päivi Heikkinen.

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väätäisen ja Päivi Heikkisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

110 §

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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111 § Seurakunnallisen toiminnan maksujen vahvistaminen
Valmistelija/esittelijä: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
Seurakunnallisen toiminnan maksuja on viimeksi tarkistettu elokuussa 2019. Tuolloin maksuihin tehtiin n. 2 % tasokorotus. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2020-2022 mukaisesti kirkon työntekijöiden palkkoihin tehtiin 1.8.2020 alkaen 1,5 %:n yleiskorotus ja 1.5.2021 alkaen 1,9 % yleiskorotus.
Näin ollen palkkakustannukset ovat nousseet yhteensä n. 2,75 %. Myös aineiden ja tavaroiden hinnat
ovat nousseet. Vuoden 2020 rippikoulun kustannukset eivät kuitenkaan ole verrannollisia vuoden
2021 kustannuksiin nähden, koska suurin osa rippileireistä jäi vuonna 2020 pitämättä koronatilanteen
vuoksi. Leirijaksot korvattiin tuolloin päiväkoulujaksoilla.
Kirkkoneuvosto on 27.8.2019 vahvistanut seurakunnallisen toiminnan maksut ja korvaukset 1.9.2019
lukien seuraavasti:
Rippikoulumaksut:
 leiririppikoulu (sis. päiväjakso) 80 e, muun seurakunnan jäsenet 148 e
 päivärippikoulu 37 e, muun seurakunnan jäsenet 58 e.
Muut retki- ja leirimaksut:
 aikuisten leiri / leirivrk, oman srk:n jäsen 23 e, muut 41 e
 lasten ja nuorten (alle 15 v) leiri / leirivrk: oman srk:n jäsenelle ilmainen, muut 24 e
 retket: omakustannushinta.
Kirkkoneuvosto on päättänyt 21.9.2016 luopua seurakunnan leireillä ja kerhotoiminnassa osallistumismaksujen perinnästä 4-14-vuotiaiden lasten ja varhaisnuorten osalta lapsi- ja varhaisnuorisotyön sekä
diakonisen perhetyön leireillä ja kerhoissa.
Iltapäiväkerhomaksujen osalta maksut ovat määräytyneet Siilinjärven kunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Maksut ovat kaikille toimijoille yhtenäiset.
Muualla rippikoulun käyneiden osalta on seurakunta osallistunut kirkkoneuvoston 16.6.1999 tekemän
päätöksen perusteella rippikoulukustannuksiin. Korvauksen suuruus on ollut seurakunnan perimän
leiririppikoulumaksun suuruinen kuitenkin siten, että rippikoululaisen omavastuuosuudeksi tulee
jäädä vastaava summa kuin jos rippikoulu olisi käyty omassa seurakunnassa. Viime vuosina korvaukseen oikeutettuja on ollut 1-12 (2016: 7, 2017: 9, 2018: 12, 2019: 8, 2020: 1). Tätä käytäntöä ei seurakunnissa yleisesti enää ole. Korvauksen käyttöönoton perusteena 22 vuotta sitten on ollut se, että
seurakunnalle aiheutuisi joka tapauksessa kustannuksia, jos rippikoulu käytäisiin omassa seurakunnassa. Seurakunnalla ei ole kuitenkaan mitään velvoitetta korvata muualla rippikoulun käyneiden maksuja. Tilanne on aika erikoinen. Siilinjärven seurakunta kannustaa taloudellisesti nuoria käymään rippikoulunsa muualla, kun samaan aikaan omassa seurakunnassa on monipuolinen tarjonta käydä rippikoulu - vieläpä edulliseen hintaan. Esittelijän tiedossa ei ole, että tällaista käytäntöä olisi nykypäivänä
enää käytössä missään muussa Suomen ev.lut. kirkon seurakunnassa.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnallisen toiminnan maksujen suuruudet 1.9.2021 lukien seuraavasti:
1) Rippikoulumaksut:
 leiririppikoulu (sis. päiväjakso) 82 e, muun seurakunnan jäsenet 152 e
 päivärippikoulu 38 e, muun seurakunnan jäsenet 60 e.
 rippikoulukustannusten korvaamisesta muualla rippikoulun käyneille luovutaan.
2) Muut leiri- ja retkimaksut:
 aikuisten leiri / leirivrk, oman srk:n jäsen 24 e, muut 42 e
 lasten ja nuorten (alle 15 v) leiri / leirivrk: oman srk:n jäsenelle ilmainen, muut 25 e
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 retket: omakustannushinta.
3) Iltapäiväkerhomaksujen osalta maksut määräytyvät Siilinjärven kunnan vahvistaman taksan mukaisesti.
4) Siilinjärven seurakunta ei osallistu muualla rippikoulun käyvien rippikoulukustannuksiin.
Päätös

112 §

Päätösesitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että halutessaan seurakuntalainen voi hakea
avustusta rippikoulumaksuunsa nykyisten säädösten puitteissa ja kääntyä diakoniatyöntekijöidemme
puoleen ja hakea diakonia-avustusta taloudellisin ja/tai diakonisin perustein.

Maksuvapautuksen jatkaminen seurakunnan tiloista kastetoimituksessa

Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Kirkkoneuvosto
24.2.2021 § 26

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätti 22.12.2020 kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Määräys oli aluksi voimassa
22.1.2021 saakka. Määräystä on sittemmin jatkettu 22.3.2021 saakka.
AVI:n määräyksen johdosta kirkkoherra päätti, että terveysturvallisuussyistä papit eivät toimita kotikasteita näiden kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa. Kastetoimitukset on siirretty vuoden 2021 alusta
alkaen seurakunnan tiloihin, jotka ovat kotioloja tilavammat ja jossa turvaetäisyyksien pito onnistuu
paremmin.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2020 (144 §) vuoden 2021 alusta voimaan tulleen seurakunnan tilojen käyttömaksuhinnaston.
Kastetoimitus Siilinjärven seurakunnan tiloissa on kasteperheelle ilmainen, mikäli lapsi/henkilö kastetaan Siilinjärven seurakunnan jäseneksi. Mikäli Siilinjärven seurakunnan jäseneksi kastettavan kastetoimituksen yhteydessä on kahvi- tai ruokatarjoilu, peritään 50 % normaalista tilavuokrasta (esim. pieni sali
53 €, päätysali 74 €, Vuorelan alasali 53 €).
Koska kotikasteita on seurakunnan aloitteesta siirretty kodeista seurakunnan tiloihin, seurakunta ei ole
vuoden 2021 alusta alkaen perinyt tilavuokraa seurakunnan tiloista kasteperheiltä, jossa lapsi on kastettu Siilinjärven seurakunnan jäseneksi, vaikka kastetoimitukseen on liittynyt kahvi- tai ruokatarjoilu.
Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat antaneet tästä suullisesti ohjeet seurakuntatoimistolle ja informoineet
asiasta kirkkoneuvostoa.
Vuonna 2020 Siilinjärven seurakuntaan kastettiin 119 uutta jäsentä. Niissä perheissä, joihin on syntynyt
vuonna 2020 lapsi ja joista ainakin toinen vanhempi kuuluu Siilinjärven ev.lut. seurakuntaan, on seurakuntatoimistosta saadun tiedon mukaan 16 lasta, joita ei ole kastettu Siilinjärven ev.lut. seurakunnan
jäseniksi. Saadun suullisen palautteen perusteella monissa perheissä odotellaan koronapandemian helpottamista, jolloin sukulaiset, eriyisesti isovanhemmat, voivat taas turvallisesti kokoontua yhteen.
Siilinjärven seurakunta on mukana tuomiorovastikunnan kastekampanjassa, jossa tuodaan esille kasteen
merkitystä kristinuskossa ja järjestetään matalan kynnyksen kastetapahtumia, joihin vanhemmat voivat
tuoda kastamattoman lapsen kastettavaksi ilman huolta kastetilaisuuden tarjoilu- ym. järjestelyistä. Esikuvana kastetapahtumille on Tampereen seurakunnissa järjestetyt ”Aamukaste” –tapahtumat. Rovastikunnallisen työryhmän on määrä muokata aamukastekonseptista Kuopion seudulle sopiva malli. Työryhmässä Siilinjärven seurakunnan edustajana on pastori Leena Laurinkari.
Osana vuoden 2021 kastekampanjaa kirkkoneuvosto voinee hyväksyä päätöksen, jonka mukaan kasteperheiltä, joissa lapsi kastetaan Siilinjärven seurakunnan jäseneksi, ei peritä kastetoimituksesta tilavuokraa seurakunnan tiloista 1.1.-31.5.2021 välisenä aikana, vaikka kastetoimitukseen liittyisi kahvi- tai ruokatarjoilu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Kirkkoherran
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Kirkkoneuvosto päättää, että kasteperheiltä, joissa lapsi kastetaan Siilinjärven seurakunnan jäseneksi, ei
peritä kastetoimituksesta tilavuokraa seurakunnan tiloista 1.1.-31.5.2021 välisenä aikana, vaikka kastetoimitukseen liittyy kahvi- tai ruokatarjoilu.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvosto
19.5.2021 § 64
Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) kevensi voimassa olevia rajoituksia 3.5.2021 alkaen. AVI teki
29.4.2021 päätöksen, jonka mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueilla on kielletty yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Uudet määräykset Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla ovat voimassa ajalla 3.5.2021-31.5.2021."
Uusien kokoontumisrajoitusten myötä Siilinjärven seurakunnan papit ovat taas ryhtyneet toimittamaan
kotikasteita. Kasteiden toimittamisesta seurakunnan tiloissa on silti saatu hyviä kokemuksia. Seurakunnan tiloja halutaan edelleen varata kastetilaisuuksia varten – varsinkin tilanteissa, jossa tiloista ei peritä
vuokraa, vaikka kastetoimitukseen liittyy kahvi- tai ruokatarjoilu.
Hyvien kokemusten valossa Siilinjärven seurakunta voinee jatkaa vielä 1.6.-31.8.2021 välisen ajan käytäntöä, jossa kasteperheiltä, joissa lapsi kastetaan Siilinjärven seurakunnan jäseneksi, ei peritä kastetoimituksesta tilavuokraa seurakunnan tiloista, vaikka kastetoimitukseen liittyy kahvi- tai ruokatarjoilu.
Kirkkoherran
päätösesitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää, että kasteperheiltä, joissa lapsi kastetaan Siilinjärven seurakunnan jäseneksi, ei
peritä kastetoimituksesta tilavuokraa seurakunnan tiloista 1.6.-30.8.2021 välisenä aikana, vaikka kastetoimitukseen liittyy kahvi- tai ruokatarjoilu.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvosto
18.8.2021 § 70
Kesän aikana Siilinjärven seurakunnan papit ovat toimittaneet paljon kasteita sekä kotikasteina että kasteita seurakunnan tiloissa. Seurakunnan tilojen maksuttomuudesta on tullut kasteperheiltä paljon positiivista palautetta seurakuntaan. Kesällä on kastettu paljon myös sellaisia lapsia, jotka ovat talven aikana
jätetty kastamatta ja joiden nimet on jo ilmoitettu väestörekisteriin – jopa vuoden 2020 syntyneitä lapsia.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri totesi 26.7.2021, että Pohjois-Savo on jälleen kiihtymisvaiheessa. Myös
THL on todennut koronaepidemian neljännen aallon alkaneen Suomessa heinäkuun 2021 aikana ja että
riittävä rokotekattavuus koko Suomen väestön osalta normaaliin palaamiseksi saadaan vasta loppuvuonna.
Ottaen huomioon vallitseva koronatilanne ja kastetilojen maksuttomuudesta saadut hyvät kokemukset
voinee jatkaa vielä 1.9.-31.12.2021 välisen ajan käytäntöä, jossa kasteperheiltä, joissa lapsi kastetaan
Siilinjärven seurakunnan jäseneksi, ei peritä kastetoimituksesta tilavuokraa seurakunnan tiloista, vaikka
kastetoimitukseen liittyy kahvi- tai ruokatarjoilu.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto päättää, että kasteperheiltä, joissa lapsi kastetaan Siilinjärven seurakunnan jäseneksi, ei
peritä kastetoimituksesta tilavuokraa seurakunnan tiloista 1.9.-31.12.2021 välisenä aikana, vaikka kastetoimitukseen liittyy kahvi- tai ruokatarjoilu.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen

Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (ns. tasa-arvolaki 1986/609) edellyttää, että työnantaja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) määrittelee kaikille työnantajille yleisen yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, vakaumuksen, perhesuhteiden,
terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä
toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.
Vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistävien työnantajien on tasa-arvolain mukaan laadittava
tasa-arvosuunnitelma sekä yhdenvertaisuuslain mukaan suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi (yhdenvertaisuussuunnitelma). Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan laatia
joko erillisenä suunnitelmana tai se voidaan sisällyttää muuhun työpaikalla laadittavaan suunnitelmaan.
Suunnitteluvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi osana tasa-arvolain mukaista tasa-arvosuunnittelua.
Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvitys tasa-arvotilanteesta ja sen osana kartoituksen naisten ja
miesten tehtävistä, palkoista ja palkkaeroista sekä arvion työpaikan tasa-arvotilanteesta ja tarpeellisiksi
arvioiduista toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka työpaikalla ei olisi havaittu tasa-arvoon liittyviä ongelmia.
Seurakunnan edellinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa
26.7.2017.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kokouksessaan 25.5.2021
ja esittänyt liitteen 1 mukaisen suunnitelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Suunnitelmaan sisältyy
erillisinä liitteinä keskeinen lainsäädäntö, selvitys tasa-arvotilanteesta vuodelta 2021 sekä henkilöstölle
suunnatun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset keväältä 2020.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023
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114 § Tiedottajan viran muuttaminen viestintäsuunnittelijan työsuhteeksi
Valmistelija/esittelijä: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
Kirkkoneuvosto
9.6.2021, 98§

Siilinjärven seurakunnan tiedottajan viranhaltija Sini-Marja Kuusipalo on irtisanoutunut virastaan siten,
että hänen viimeinen viranhoitopäivänsä tässä virassa on 30.6.2021. Hän on ollut virastaan virkavapaalla
1.2.2021 lähtien ja josta lähtien kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä vs. tiedottajana on toiminut Merja
Tapio.
On selvää, että Siilinjärven seurakunnan kokoisessa seurakunnassa tarvitaan viestinnän alan ammattilainen hoitamaan tiedottajan tehtäviä. Tiedottaja vastaa seurakunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaissuunnittelusta, viestintästrategian laatimisesta, viestinnän vuosisuunnittelusta, yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin, hallintoon ja toimintaan liittyvän uutis- ja kuvamateriaalin sekä uutisvinkkien ja tiedotteiden antamisesta tiedotusvälineille, seurakunnan verkkosivujen ja niiden sisällön suunnittelusta ja seurakunnan sosiaalisessa mediassa tapahtuvan toiminnan ohjaamisesta.
Lisäksi tiedottaja huolehtii seurakunnan tapahtumien ja projektien viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta, seurakunnan viikkoilmoitusten toimittamisesta paikallislehteen, paikallislehden seurakuntaliitteen toimittamisesta kahdesti vuodessa, Kirkko ja koti –lehden toimittamisesta Siilinjärven seurakunnan osalta ja seurakunnan tiedotusmateriaalin arkistoinnista.
Sähköisessä – ja sosiaalisessa mediassa toimiminen vaatii kuvankäsittelyn osaamista, liikkuvan kuvan
(videot) editoinnin osaamista ja somekanavien moderoinnin hallitsemista.
Kirkkoneuvoston olisi silti syytä miettiä, voisiko viestinnän ammattilaisen tehtävän nimike olla jokin
muu kuin tiedottaja, joka ei tällä hetkellä täysin kuvaa tehtävän moninaista sisältöä. Perinteisesti tiedottamista on pidetty yksisuuntaisena, jolloin yksi tiedottaa ja toinen vastaanottaa tiedotteita. Viestintä on
kaksisuuntaista, jolloin viestin vastaanottaja voi vastata viestiin ja antaa palautetta.
Kirkkoneuvoston on myös syytä miettiä, voitaisiinko viestinnän ammattilaisen tehtävä Siilinjärven seurakunnassa muuttaa virkasuhteesta työsopimussuhteeksi. Seurakunnan virkasuhteissa työskentelevät
ovat yleensä työajattomia tai käyttävät julkista valtaa. Siilinjärven seurakunnan tiedottaja noudattaa toimistotyöaikaa eivätkä hänen toimivaltaansa kuulu hallinnolliset päätökset. Virkojen perustamisista ja
lakkauttamisista päättää kirkkovaltuusto.
Riippumatta siitä, päätetäänkö tiedottajan virka muuttaa työsopimussuhteiseksi vai päätetäänkö julistaa
tiedottajan virka julistaa avoimeen hakuun, rekrytointiprosessiin – ennen kuin uusi vakinainen viestinnän ammattilainen voi aloittaa tehtävässään – kuluu joka tapauksessa useampi kuukausi. Vs. tiedottajan
palvelussuhde Siilinjärven seurakuntaan päättyy 31.7.2021, ja seurakunnan täytyy turvata ammattimaisen viestinnän jatkuminen tämän jälkeenkin.
Merja Tapio on ilmaissut halunsa jatkaa tiedottajan tehtävässä myös 31.7.2021 jälkeen. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohdan 1c mukaan kirkkoherran toimivallassa on ottaa määrärahojen puitteissa
tilapäisen/määräaikaisen viranhaltijan/työntekijän enintään kuuden kuukauden pituiseksi ajaksi. Näin
ollen kirkkoherralla ei ole toimivaltaa jatkaa Merja Tapion palvelussuhdetta, vaan asia on kirkkoneuvoston päätettävissä. Kirkkoneuvosto palkannee Merja Tapion 1.8.-31.12.2021 väliseksi ajaksi Siilinjärven
seurakunnan vt. tiedottajaksi, jona aikana päätetään tiedottajan viran jatkotoimenpiteistä, esim. viran
muuttamisesta työsopimussuhteeksi.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Merja Tapion palvelussuhdetta Siilinjärven seurakuntaan palkkaamalla
hänet vt. tiedottajaksi 1.8.-31.12.2021 väliseksi ajaksi. Tapion palkka on KirVESTES:n vaativuusryhmän
601 mukainen peruspalkka, josta epäpätevyysvähennys on -5 % (KirVESTES 27 § 1 mom). Peruspalkan
lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvosto
18.8.2021, 72§
Merja Tapio toimii Siilinjärven seurakunnan vt. tiedottajana 31.12.2021 asti. Kirkkoneuvoston kokouksessa 9.6.2021 esiin tulleiden seikkojen nojalla Siilinjärven seurakunta voi lakkauttaa tiedottajan viran
ja perustaa sen tilalle viestintäsuunnittelijan työsuhteen 1.1.2022 alkaen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Viestintäsuunnittelijan tehtävässä arvostetaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuten hankittua,
tehtävän edellyttämää koulutusta, ammattipätevyyttä ja työkokemusta, toimitustyön osaamista, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän osaamista, kokemusta ja osaamista projektien vetämisestä, koulutustaitoja, yhteistyökykyä ja joustavuutta, suomen kielen sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua, valokuvaustaitoa, viestinnän visuaalista osaamista sekä kuvankäsittelyn ja taiton perusosaamista. Eduksi lasketaan
myös kokemus videoiden ja podcastien tuottamisesta.
Viestintäsuunnittelijan palkka on KirVESTES:n vaativuusryhmän 601 mukainen peruspalkka. Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

115 §

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Siilinjärven seurakunnan tiedottajan virka lakkautetaan
ja tilalle perustetaan viestintäsuunnittelijan työsuhde 1.1.2022 alkaen.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Emännän osittaisen sijaisuuden jatkaminen

Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Emäntä Riitta Launonen on ollut 1.1.2021 alkaen 50 % osa-aikaeläkkeellä. Sijaisuus on 31.8.2021 saakka
päätetty talousjohtaja Anu Kopposen viranhaltijapäätöksillä (§48/2020, 29.12.2020 sekä §17/2021,
15.4.2021) hoitaa siten, että emäntä Sari Kekäläinen on toiminut 50 %:n sijaisena. Riitta Launosen osaaikaisuus jatkuu toistaiseksi, lisäksi keittiöesimies Heini Haapalaiselle on myönnetty osittainen hoitovapaa (80 % työaika) 30.8.2021 – 29.5.2022. Sari Kekäläinen on antanut suostumuksensa sille, että hänen
työsuhdettaan jatketaan 1.9.2021 – 29.5.2022 ja työaika nostetaan 70 %: iin.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto jatkaa emäntä Sari Kekäläisen työsuhdetta 1.9.2021 – 29.5.2022 ja työaika nostetaan
70 %: iin. Kekäläisen palkka on KirVESTES:n vaativuusryhmän 402 mukainen.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kustannusarvio hautausmaan pääsisäänkäynnin ympäristön muokkaamisesta sekä vaunuvajan sokkelin ja
puuosien korjaamisesta

Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Kirkkoneuvosto teki 20.1.2021 päätöksen 11 § pyytää ehdotusta Siilin Ra-toimisto Oy:ltä Viinamäen
hautausmaan vaunuvajan maaperän tasaamisesta ja käsitteli kokouksessaan 24.2.2021 §21 Siilin Ratoimisto Oy:n ehdotelman hautausmaan pääsisäänkäynnistä. Ehdotelman perusteella Kasurilantien
puoleisen aidan rakentamiselle sekä vaunuvajan maaperän tasaamisesta haettiin kunnalta toimenpidelupa, joka on myönnetty 17.5.2021.
Kiinteistötyönjohtaja Jarkko Kuosmanen on pyytänyt kustannusarvion hautausmaan pääsisäänkäynnin
maa- ja pohjarakentamisesta sekä vaunuvajan sokkelin ja puuosien korjauksesta paikalliselta Savon
Rakennuspelti Oy:ltä. Vuoden 2021 talousarvion investointiosaan on kirjattu 95.000 euroa hautausmaan aidan uusimiseen Kasurilantien puolelle, josta on käytetty 58.340 euroa. Liitteessä 2 on Savon
Rakennuspelti Oy:n kustannusarvio Viinamäen hautausmaan pääsisäänkäynnin tasaamisesta sekä vaunuvajan sokkelin ja sen yläpuolisen puuosan kunnostamisesta. Maaperän tasaaminen ja putkikaivannot
liittyvät osin hautausmaan valaistuksen uusimiseen, näin ollen kustannuksia voidaan jakaa valaistuksen
uusimisen ja aidan rakentamisen investointikustannusten kesken.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy kustannusarvion ja edullisimman tarjouksen hautausmaan pääsisäänkäynnin
ympäristön muokkaamisesta sekä vaunuvajan sokkelin ja puuosien korjaamisesta.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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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:
25-27 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
28
Kokemuslisään oikeuttava aika (Anne Ruuskanen, siivooja)
29
Luvan myöntäminen ehtoollisenjaossa avustamiseen (Miro Huhtanen)
30
Maksuvapautusanomus (ei julkinen)

2. Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
27
Kokemuslisään oikeuttava aika (Kristiina Hiltunen, emäntä)
28
Osittainen virkavapaa (Heini Haapalainen 30.8.2021 – 29.5.2022)
29
Siivoojan sijaisen palkkaaminen keikkatyöhön (Virpi Hyvärinen 5. – 31.7.2021)
30
Luottotappioiden kirjaaminen
31
Sijaisen palkkaaminen siivoukseen (Mia Heikkinen 16.8.2021 – 18.1.2022)
32
Puutarhurin sijaisen palkkaaminen (Elina Martikainen 5.7.2021 – 4.1.2022)
33
Luottotappioiden kirjaaminen
34
Siivoojan sijaisen palkkaaminen keikkatyöhön (Anne Ruuskanen 17.6. – 31.8.2021)
35-36 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
37
Hautapaikan luovutus seurakunnan hallintaan
38
Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
3. Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 2.6. – 10.8.2021 sähköisesti tehdyt viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 211-268 ja talousjohtaja 105-123 .
4. Kirkkoneuvoston lokakuun kokouksen ajankohta siirretään pidettäväksi 12.10. klo 18.00.

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

118 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.
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