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Kokouskutsun nähtävänä pito
Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.5.2021–
21.6.2021 viraston aukioloaikoina.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Olli Kortelainen

Anu Kopponen

puheenjohtaja

sihteeri

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

Jarkko Juvonen

Janne Kasurinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.5.2021–21.6.2021.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
20.5.2021–21.6.2021kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Siilinjärvellä 12.5.2021

toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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 12.5.2021.

Puheenjohtajan
esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

60 §

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 Jarkko Juvonen ja Janne Kasurinen.

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Juvosen ja Janne Kasurisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

61 §

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaohje

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

Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan kirkkojärjestyksen (KJ 15:1-4) määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt ohjeen talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseksi seurakunnissa. Kirkkoneuvosto antaa sen mukaisesti kustannuspaikoille/tulosyksiköille talousarviokehykset ja laadintaohjeet.
Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2024
laadintaohjeeksi sekä tehtäväaluekohtaisesti laadittu talousarviokehys vuodelle 2022. Ennusteen mukaan vuoden 2022 ulkoiset toimintatuotot olisivat 664.105 € ja toimintakulut 3.686.850 €, josta henkilöstökulujen osuus on 2.376.300 € (64,5 %). Kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 3.231.000 € ja
valtionrahoitusta 420.000 €. Verotuskuluiksi on arvioitu 66.000 € ja kirkon keskusrahastomaksuiksi
yhteensä 326.000 €. Muita rahastotuottoja on arvioitu kertyvän 120.000 € (netto). Vuoden 2021
poistojen määrä on 470.000 €.
Kirkolliskokous vahvistaa kirkon työnantajan eläkemaksun suuruuden marraskuussa. Eläkemaksun
arvioidaan säilyvän nykytasolla 28,7 %:ssa (työnantaja 21,0 % ja työntekijä 7,7 %). Muiden toimintakulujen on arvioituva säilyvän pitkälti edellisvuosien tasolla. Suomen Pankin inflaatioennuste vuodelle
2022 tällä hetkellä on hieman alle kahden prosentin tasoa. Kirkollisverotulotilitysten on arvioitu olevan samalla tasolla tai hiukan parempi kuin kuluvana vuonna. Ennusteen pohjana on kuntaliiton ennuste kunnallisverotulojen kehityksestä Siilinjärvellä huomioiden, että tilitettävä kirkollisvero on
yleensä 3,5 %-yksikköä kunnallisveron kehitystä heikompi.
Vuoden 2022 tuloksen ennustetaan jäävän 235 000 euroa alijäämäiseksi ja alijäämä kasvaa vuosina
2022-2023. Vuosikate säilyy kuitenkin suunnittelukaudella positiivisena. Seurakuntatalon remontin
vuoksi vuosikate ei tule riittämään investointitarpeisiin. Vuosina 2021-2024 on tarve käyttää aiempien
vuosien ylijäämästä yhteensä noin 800.000 euroa alijäämien kattamiseen. Tulevien vuosien verotulojen vähenemisestä sekä investointien tekemien alijäämistä johtuen veroprosentin nostoa on harkittava
tällä valtuustokaudella ja menojen kasvua on pyrittävä hillitsemään.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
2023-2024 laadintaohjeen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1

Talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaohje
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Stipendi ylemmästä pastoraalitutkinnosta

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

Ylempi pastoraalitutkinto (80 op) on tarkoitettu papeille, joita kiinnostaa teologisen ammattitaidon
syventäminen ja vaativat johtamistehtävät kirkossa. Ylempi pastoraalitutkinto antaa valmiuksia, joita
tarvitaan erityisesti tuomiorovastin, pappisasessorin ja hiippakuntadekaanin tehtävissä. Koulutuksesta
on hyötyä myös muissa kirkon vaativissa hallinto-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää pastoraalitutkintoa (34 op tai 40 op) sekä tyydyttävästi (vähintään arvosanalla 2/3) suoritettua seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (6 op) tai muutoin hankittua kelpoisuutta hakea
kirkkoherran virkaa. Tutkinto perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon.
Ylempi pastoraalitutkinto on moduulirakenteinen. Tutkinnon rakenne on
 Kirkon johtamiskoulutus (20 op)
 Kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyvät syventävät teologiset opinnot (40 op)
 Kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma (20 op)
Ylempään pastoraalitutkintoon hyväksyttävät opinnot ratkaisee tuomiokapituli hyväksyessään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja suoritetun tutkinnon.
Pastori Teemu Voutilainen on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon, mikäli Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli istunnossaan 20.5.2021 hyväksyy Voutilaisen teologisen tutkielman ”Olisimmeko voineet tehdä jotain paremmin?” Puhelinhaastatteluihin perustuva tutkielma kirkosta eroamisen syistä
Siilinjärvellä.
Teemu Voutilainen, 29.4.2021:
”Tutkielmani pääaineisto koostuu kahdestakymmenestäkolmesta puhelinhaastattelusta, jotka suoritin
Siilinjärven seurakunnasta aikavälillä 1.10.2020-31.1.2021 eronneille henkilöille. Puhelinhaastattelut
antavat ensikäden tietoa kirkosta eroamisen syistä Siilinjärvellä ja antanevat eväitä kehittää seurakunnan toimintaa jatkossa.
Puhelinhaastattelujen lisäksi analysoin tutkielmassani kirkosta eroamista laajemminkin Siilinjärvellä
2000-luvulla. Tutkielmassani luodaan myös katsaus kirkosta eroamisen historiaan ja tärkeimpiin syihin Suomessa.
Kirkosta eroamista on tutkittu valtakunnallisesti paljon, mutta paikallista tutkimusta ei juurikaan ole
tehty. Tässä mielessä tutkielmassani on kyse pilottihankkeesta Suomen ev.lut. kirkossa. Esittelen mielelläni tutkielmani tuloksia luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.”
Voutilainen on tehnyt ylempään pastoraalitutkintoon liittyviä opintoja ja tutkielmaa osittain omalla
vapaa-ajallaan ja omalla kustannuksellaan. Mm. tutkielman painokulut maksoivat Voutilaisen mukaan
166 €. Ottaen huomioon, että Siilinjärven seurakunta saa Voutilaisen tutkielmasta ensikäden tietoa
toimintansa kehittämiseen ja Voutilaisen tutkintoon panostamat resurssit, kirkkoneuvosto voinee palkita Voutilaisen 300 € stipendillä.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto myöntää pastori Teemu Voutilaiselle 300 € stipendin ylemmän pastoraalitutkinnon
suorittamisesta ehdolla, että Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli hyväksyy hänen ylempään pastoraalitutkintoon kuuluvan tutkielmansa.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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, erityisesti 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.

Kirkkoherran
päätösesitys:

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.

-------------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
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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.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kotipolku Oy:n osakkeiden myynti

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

Siilinjärven seurakunta on osakkaana Siilinjärven Kotipolku Oy:ssä diakoniarahaston (A. F. Väänäsen
testamenttirahasto) varoilla. Seurakunta omistaa osakkeita 3.389 kappaletta, joiden hankintahinta on
sijoitusarvoltaan 56.999,16 €. Valtuutetun pyynnöstä talousjohtaja oli yhteydessä Siilinjärven kunnan
talousjohtaja Petteri Ristikankaaseen ja tiedusteli mahdollisuutta luopua Siilinjärven Kotipolku Oy:n
osakkeista. Kunta ilmoitti olevansa halukas lunastamaan osakkeet.
Kunta on tiedustellut vuoden 2000 alussa seurakunnan halukkuutta myydä omistamansa osakkeet kunnalle, jolloin fuusioyhtiön omistus olisi kokonaan tullut kunnalle. Kirkkovaltuusto on 31.1.2000 päätöksellään ilmoittanut Siilinjärven kunnalle olevansa valmis myymään diakoniarahaston omistamat osakkeet (tuolloin Siilinjärven Vanhustentalot Oy, fuusion jälkeen Vuokratalot Oy) kunnalle 660.000 markan
hinnalla. Seurakunnan osuus yhtiön osakepääomasta oli tuolloin 19,04 % (338.900 mk). Hintatarjous
perustui tuolloin aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi lunastamisesta annetun lain 1190/1993 perusteella määriteltyyn luovutushintalaskelmaan. Kunta oli tämän
jälkeen katsonut, ettei sillä ollut mahdollisuuksia osakkeiden lunastamiseen.
Seurakunnan diakoniarahaston sääntöjen 1 §:n mukaan diakoniarahasto on diakoniatyön toteuttamista
varten. Rahaston varoja on muutamaan kertaan käytetty (tuolloin Siilinjärven Vuokratalot Oy:n) osakepääoman korotuksiin vuosituhannen vaihteessa, kun yhtiön omistamien kiinteistöjen rakentamiseen
tai korjauksiin oli tarvittu lisärahoitusta. Sen jälkeen osakepääoman korotuksen yhteydessä ei diakoniarahastosta ole enää osoitettu varoja pääoman korotuksiin, koska oli pidetty tulkinnanvaraisena,
onko tällainen toiminta rahaston käyttötarkoituksen mukaista diakoniatyötä. Kun Vanhustentalot Oy
oli fuusioitumassa Siilinjärven Vuokratalot Oy:öön, oli tämä rajaus ollut entistä tulkinnanvaraisempaa,
joten osakkeista luopuminen on tuolloin tuntunut luonnolliselta. Kunnalliseen vuokratalotoimintaan
osallistumista on vaikea tulkita toiminnaksi, joka edistäisi seurakunnan diakoniatyön tehtävän toteuttamista.
Diakoniarahaston sääntöjen perusteella Siilinjärven Kotipolku Oy:n osakkeiden myynti kuuluu viime
kädessä kirkkovaltuuston toimivaltaan. Diakoniarahaston säännön 3 §:n mukaan rahaston taloutta ja
hallintoa johtaa ja valvoo kirkkoneuvosto, joka päättää kirkkovaltuuston määräämissä rajoissa rahaston
varojen käytöstä. Päätäntävaltaa on delegoitu kirkkoneuvostolle rahaston varojen tuoton käyttämisestä, mutta peruspääomaa vastaavien varojen käytöstä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto voisi
esittää kirkkovaltuustolle kannanottonsa osakkeiden myyntiin ja niiden lunastushintaan.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy osakkeiden myynnin kunnan esittämän indeksihinnan mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2

Siilinjärven Kotipolku Oy:n osakkeiden luovutushinta

Pöytäkirjamerkintä Päivi Heikkinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 4. kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
66 §

Esityslista 5/2021
Kokous 19.5.2021

sivu 9

Saari-Julkulan vesialueen vuokraoikeuden jatkaminen

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

Seurakunta on 1.12.2009 päivätyllä vuokrasopimuksella vuokrannut Saari-Julkulan osakaskunnalle
omistamansa Kuopion kaupungin Julkulan kylässä sijaitsevan 120,13 ha:n suuruisen yksityisen vesialueen Ilvesvesi Rn:o 1:37 ajalle 1.1.1997-30.4.2019.
Saari-Julkulan osakaskunnan puheenjohtaja Jiri Hänninen on ilmoittanut osakaskunnan olevan kiinnostunut jatkamaan vuokrasopimusta entisin ehdoin (liite 3) ajalle 1.6.2021-31.5.2031.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. Vuokrasopimuksesta
päättää tällöin kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto voi päättää kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 10
§:n 6 kohdan perusteella kiinteän omaisuuden vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto jatkaa Saari-Julkulan osakaskunnan kanssa tehtyä vuokrasopimusta Ilvesvesi Rn:o
1:37 –vesialueen vuokraamisesta entisin ehdoin ajalle 1.6.2021-31.5.2031.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3

Saari-Julkulan osakaskunnan vesialueen vuokrasopimus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
67 §

Esityslista 5/2021
Kokous 19.5.2021
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Pankkitilillä olevien varojen sijoitussuunnitelma

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

Kirkkovaltuuston 5.11.2020 hyväksymän seurakunnan taloussäännön 13 §:n mukaan kirkkoneuvosto
antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä voidaan siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle, jonka tulee tehdä päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n 4 kohdan talousjohtaja päättää pitkäaikaisesta sijoittamisesta 200.000 euron rajaan saakka
sekä maksuliikennevarojen hoitoon liittyvien pankkitilien avaamisista rahalaitoksissa ja kassaylijäämän
lyhytaikaisesta sijoittamisesta. Muutoin kassaylijäämän pitkäaikaisesta sijoittamisesta päättää kirkkoneuvosto, joka voi tehdä yhden tai useamman omaisuudenhoitajan kanssa varainhoitosopimuksen varojen hoidosta.
Pohjois-Savon Osuuspankki ilmoitti vuoden 2021 alussa, että se veloittaa seurakunnan pankkitililtä 1.
toukokuuta 2021 alkaen negatiivista talletuskorkoa (-0,50 %), joka on seurausta euroalueen rahapolitiikkaa säätelevän Euroopan keskuspankin (EKP) toimista. EKP:n talletuskoron laskut nollarajan alapuolella ovat alentaneet erityisesti pankkien markkinavarainhankinnan hinta aja välittyy reaalitalouteen matalampina pankkilainojen korkoina. Negatiivista korkoa maksetaan operatiivisen toiminnan eli
maksuliikennereservin ylittävältä osuudelta, jotka käyttöomaisuustililtä ovat yli 460.000 € ja hautainhoitotililtä yli 40.000 € menevät osuudet. Yhteensä sijoitettavia varoja seurakunnalla on tällä hetkellä
noin 1,7 miljoonaa euroa.
Kirkkoneuvoston 27.8.2019 hyväksymän seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeen mukaan lyhytaikaiset
sijoitukset ovat kestoltaan alle vuoden mittaisia ja niihin käytetään enintään 30 % kassaylijäämästä (v.
2019 noin 0,6 milj. euroa). Lyhytaikaisia sijoitusinstrumentteja ovat mm. määräaikaiset pankkitalletukset, markkinarahavelkakirjat, rahalaitosten sijoitustodistukset ja lyhyen koron rahastot. Pitkäaikaiset sijoitukset ovat yli vuoden mittaisia ja niihin käytetään enintään 70 % kassaylijäämästä (v. 2019 noin 1,4
milj. euroa). Salkun sisällä voi olla kaikkia lyhyen ja pitkän sijoitusaikavälin sijoitusvaihtoehtoja, joukkovelkakirjoja, yritystodistuksia ja osakkeisiin sijoittavia rahastoja. Hautainhoitorahaston osalta voidaan
käyttää lyhytaikaisiin sijoituksiin enintään 60 % ja pitkäaikaisiin sijoituksiin enintään 40 % kassaylijäämästä.
Talousjohtaja on pyytänyt esityksiä sijoitusvaihtoehdoista maksuliikennereservin ylittävälle osuudelle
Pohjois-Savon Osuuspankista, Evli Pankki Oyj:ltä sekä United Bankerilta. Pohjois-Savon Osuuspankin
esitys on seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeen mukainen ja vuosimaksuiltaan kokonaisedullisin.
Liitteessä 4 on esittely tarjousten sisällöistä.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee varainhoitajaksi Pohjois-Savon Osuuspankin.

Päätös

Päätettiin asia palauttaa talousjohtajalle jatkovalmisteluun.

Liite 4

Varainhoitopalvelut 2021-kooste

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
68 §
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Kokous 19.5.2021

sivu 11

Ilmoitusasiat

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

1. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
16
Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Mona Alanko, yövalvoja kesän rippileireille koronatilanteesta johtuen)
17
Tilapäisen viranhaltijan palkkaaminen (Laura Hintsala, kesäkanttori 7.6. – 4.7.2021)
18
Maksuvapautus (ei julkinen)
2. Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
17
Emännän osa-aikaisen sijaisen työsopimuksen jatkaminen (Sari Kekäläinen 1.6. –
31.8.2021)
18
Ajoleikkurin ja ruohonleikkurin hankinta
19
Emännän palkkaaminen vuorotteluvapaan sijaiseksi (Anu Karjalainen 3.5. – 24.10.2021)
20
Kokemuslisään oikeuttava aika/ Leo Ritvanen
21
Siivoojan sijaisen palkkaaminen keikkatyöhön (Mia Heikkinen)
22
Kokemuslisään oikeuttava aika/ Anu Karjalainen
23
Seurakuntatalon hankesuunnittelu

3. Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 14.4. – 11.5.2021 sähköisesti tehdyt viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 95 - 156 ja talousjohtaja 66 - 91.

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

69 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

