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Osallistujat
Kortelainen Olli, kirkkoherra, puheenjohtaja
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Heikkinen Päivi
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Kokouskutsun nähtävänä pito
Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 13.7.2022–
22.8.2022 toimiston aukioloaikoina.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Olli Kortelainen

Anna Liisa Savolainen

puheenjohtaja

sihteeri

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

Lauri Katainen

Kyllikki Puustinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Kokouskutsu on julkipantu seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 13.7.2022–22.8.2022.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa
21.7.2022–22.8.2022 seurakuntatoimiston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Siilinjärvellä 13.7.2022

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 8.12.2021 vuoden 2022 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 13.7.2022.

Puheenjohtajan
esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

83 §

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 Kyllikki Puustinen.

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Kataisen ja Kyllikki Puustisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

84 §

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

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
85 §

Esityslista 6/2022
Kokous 20.7.2022

sivu 4

Viranhoitomääräyspyyntö: pastori Kaisa Salo

Esittelijä ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 728 4611

Siilinjärven seurakunnan III seurakuntapastorin virka tulee avoimeksi 1.9.2022 pastori Sanna Marin irtisanouduttua virasta 28.6.2022 siten, että hänen viimeinen päivänsä III seurakuntapastorin virassa on
30.8.2022.
Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virka tulee niin ikään avoimeksi 1.9.2022 nykyisen viranhaltijan
pastori Teemu Voutilaisen siirtyessä Puijon seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Siilinjärven seurakunta täyttänee molemmat virat siten, että III seurakuntapatorin virka täytetään
1.1.2023 alkaen ja I kappalaisen virka täytetään viimeistään 1.3.2023 alkaen.
Ennen virkojen täyttämistä Siilinjärvi tarvitsee lisätyövoimaa papin tehtäviin jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja muuta seurakunnan palvelutyötä varten ainakin 31.12.2022 asti.
Kirkkoherra Olli Kortelainen sai tuomiokapitulin notaarilta Janne Bovellanilta listan Kuopion hiippakunnan papeista, joilla määräaikainen virka tai viransijaisuus päättyy kesän tai alkusyksyn 2022 aikana.
Näistä papeista pastori Kaisa Salo ilmoitti olevansa käytettävissä Siilinjärven seurakunnan vt. III seurakuntapastoriksi 1.9.-31.12.2022 väliseksi ajaksi. Sitä ennen Salo toimii seurakuntapastorina Savonlinnan seurakunnassa.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n mukaan viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.
Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltija sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.
Seurakuntapastorin viran määräaikaisuuden perusteena on seurakuntapastorin väliaikaisen hoitajan
tarve lisätyövoimaksi viran täyttämisen ajaksi.
Kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan, kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin.
Kirkkoneuvosto voi täten pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori
Kaisa Salolle Siilinjärven seurakunnan vt. III seurakuntapastoriksi 1.9.-31.12.2022 väliseksi ajaksi.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Kaisa Salolle Siilinjärven seurakunnan vt. III seurakuntapastoriksi 1.9.-31.12.2022 väliseksi ajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, Kaisa Salo

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen, puh: 044-7284611
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Siilinjärven III seurakuntapastorin virka: viran täyttäminen

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

Siilinjärven seurakunnan III seurakuntapastorin virka tulee avoimeksi 1.9.2022 pastori Sanna Marin
irtisanouduttua virasta 28.6.2022 siten, että hänen viimeinen päivänsä III seurakuntapastorin virassa
on 30.8.2022.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeiden mukaan, kun seurakuntapastorin virka tulee avoimeksi, viran täyttämismenettelyyn ryhtyminen edellyttää aina kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston pyyntöä.
Tässä tilanteessa noudatetaan ilmoittautumismenettelyä. Virkaan ilmoittaudutaan tuomiokapituliin,
joten tuomiokapituli hoitaa ilmoittautumismenettelyn.
Seurakunnan lausunto virkaan ilmoittautuneista on välttämätöntä pyytää. Seurakunnalla on oikeus
lausua siitä, kenet se haluaa seurakuntapastorin virkaan.
Mikäli seurakunnan viran täyttämismenettelyyn ryhtymistä koskevassa pyynnössä ei ole lausuttu viran
erityisistä tarpeista, lausunto viran erityisistä tarpeista pyydetään kirkkoherralta kulloinkin joustavinta
tapaa käyttäen esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.
Ilmoittautumismenettelyn hoitaa notaari. Hän laatii ilmoituksen, josta käy ilmi, mistä virasta on kysymys, viran mahdollisista erityisistä tarpeista, tieto mahdollisesti tarvittavasta lääkärinlausunnosta ja
rikosrekisteriotteesta, mahdollisesta koeajasta sekä ilmoittautumisajan päättymisestä. Ilmoitus julkaistaan tuomiokapitulin kotisivuilla ja kirkon sähköisillä rekrytointisivuilla.
Ilmoittautumisajan päätyttyä notaari hoitaa lausunnon pyytämisen seurakunnalta ilmoittautuneista.
Lausunnon antaa joko kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Notaari lähettää seurakunnalle virkaan
ilmoittautuneiden ilmoittautumisasiakirjat ja pyytää lausuntoa asettamaansa määräaikaan mennessä.
Lausuntopyynnössä annetaan ohje, että seurakunnan on laadittava hakijoista ansiovertailu sekä annettava perusteltu lausunto siitä henkilöstä, jota seurakunta puoltaa seurakuntapastorin virkaan. Ansiovertailu on toimitettava lausunnon ohella tuomiokapitulille. Lausuntopyynnössä kiinnitetään huomiota
myös siihen, että seurakuntapastorin viran täytössä voidaan noudattaa koeaikaa. Seurakunnalle ilmoitetaan, että mikäli seurakunta katsoo, että koeaika olisi syytä määrätä, siitä olisi mainittava lausunnossa. Seurakuntapastorin koeajan määräämisestä päättää tuomiokapituli.
Kun seurakunnan lausunto on toimitettu tuomiokapitulille, notaari esittelee mahdollisesti tarvitsemiensa lisäselvitysten saamisen jälkeen viranhoitomääräystä koskevan asian tuomiokapitulille.
Kirkkoherran
Päätösesitys

Kirkkoneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia aloittamaan ilmoittautumismenettelyn
Siilinjärven seurakunnan III seurakuntapastorin viran täyttämiseksi. Viran täyttämisessä tuomiokapituli
voi käyttää seuraavaa ilmoitusta:
Siilinjärven seurakunnan III seurakuntapastorin virka
Siilinjärven seurakunnassa on haettavana III seurakuntapastorin virka 15.9.2022 mennessä.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa virkaan viranhoitomääräyksen.
Tehtävään etsitään vihittyä pappia. Viran erityistarpeena on seurakunnan kasvatustyö käsittäen lapsija nuorisotyön sekä rippikoulutyön. Seurakuntapastorilta edellytetään varhaisnuorten- ja nuorten leireille sekä rippikoululeireihin osallistumista.
Valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Viransijaisuuteen valittavan on oltava
Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virantäytössä on kuuden kuukauden koeaika.
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Virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja sen peruspalkka on 3290,85 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokemuslisää työkokemuksen mukaan ja suorituslisää työsuorituksen perusteella. Valittavan
tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2:n mukainen rikostaustaote.
Tehtävään ilmoittaudutaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapituliin 15.9.2022 klo 15.00 mennessä.
Virka alkaa 1.1.2023. Hakemus liitteineen tulee lähettää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille
osoitteeseen kuopio.tuomiokapituli (at) evl.fi.
Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 728 4611 tai notaari Janne Bovellan
044 7050 604
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.

87 §

Diakonian viran täyttäminen

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

Siilinjärven seurakunnan diakonian virka tuli avoimeksi 20.6.2022 diakoniatyöntekijä Auli Kelan irtisanouduttua virastaan 19.5.2022.
Siilinjärven seurakunnan diakoninen perhetyöntekijä Helena Mattinen on niin ikään irtisanoutunut
virastaan siten, että hänen viimeinen päivänsä virassa oli 12.5.2022. Kirkkoneuvosto esitti kokouksessaan 1.6.2022 (75 §) kirkkovaltuustolle, että Siilinjärven seurakunnan diakonisen perhetyöntekijän
virka lakkautetaan.
Irtisanoutumisista käydyn keskustelun perusteella kirkkoneuvostossa vallitsi yksituumaisuus siitä, että
diakoniatyöntekijän virka täytetään. Täten kirkkoneuvosto voi julistaa haettavaksi diakonian viran
1.8.2022 alkaen.
Suunnitelma diakonian viran täyttämiseksi:
Kirkkoneuvosto julistaa diakonian viran haettavaksi 26.8.2022 klo 15 mennessä.
Kirkkoneuvosto valitsee valmisteluryhmän, johon kuuluvat khra, diakoniatyön lähiesimies, talousjohtaja + 2 luottamushenkilöä. Valmisteluryhmän tehtävänä on haastatella hakijat ja tehdä valinnasta esitys kirkkoneuvostolle.
Valmisteluryhmä päättää haastatteluun kutsuttavat ja suorittaa haastattelut ti 13.9.2022 klo 9-13.
Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella valmisteluryhmä tekee esityksen kirkkoneuvostolle virkaan valittavasta.
Ke 28.9.2022 kirkkoneuvosto päättää valmisteluryhmän esityksestä diakonian valinnasta.
Uusi diakoniatyöntekijä aloittaa työnsä 1.11.2022.

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto
1) julistaa haettavaksi Siilinjärven seurakunnan diakonin viran 26.8.2022 klo 15 mennessä.
2) julkaisee seuraavan hakuilmoituksen evl.fi/rekry, oikotie.fi, mol.fi sekä siilinjarvenseurakunta.fi–
nettisivustoilla:
Siilinjärven seurakunnassa on haettavana diakonian virka 1.8.2022 alkaen.
Virka on päätoiminen ja kokoaikainen. Tehtävä sisältää diakonian monipuoliset työtehtävät osana
koko seurakunnan diakoniatyötä. Diakoniatiimimme kuuluu viisi diakonian viranhaltijaa, joista yksi on
lähiesihenkilö ja tiimissämme on diakoniapappi. Kaikkiaan työyhteisössämme työskentelee n. 55 eri
alan ammattilaista.
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Odotamme tehtävään valitulta diakonian työkokemusta, itsenäistä ja tavoitteellista työotetta, samalla
myös tiimityötaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä työssä tarvittavia viestinnällisiä ja tietoteknisiä taitoja. Viran tehtäviin kuuluvat diakonisen perhetyön kehittäminen ja toteuttaminen, vastaanotto, -kotikäyntityö, retket, leirit ja erilaisten tapahtumien järjestämistä. Työnjaollisesti myös yhdessä sovittavat muut työtehtävät.
Pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian virkaan
vaadittava tutkinto tai kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätöksen mukaisen tutkinnon suorittanut täyttää viran kelpoisuusehdot, sekä suomen kielen hyvä kirjallinen ja
suullinen taito. Hänen on oltava konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Ennen sijaisuuden vastaanottamista
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 6:2§).
Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen. Diakonian virassa noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä koskevia määräyksiä. Virka täytetään 1.11.2022 alkaen tai sopimuksen
mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakuaika päättyy 26.8.2022 klo 15. Haastattelut tehdään ti 13.9. klo 9-13.
Lisätiedot: johtava diakonian viranhaltija Liisa Tiilikainen 044 7284645 ja kirkkoherra Olli Kortelainen
044 7284611
3) valitsee valmisteluryhmän.
Päätös

88 §

1) Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
2) Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
3) Valmisteluryhmään valittiin Olli Kortelainen, Anu Kopponen, Liisa Tiilikainen, Leena Korhonen ja
Kyllikki Puustinen.
Ilmoitusasiat

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

Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
20 § Maksuvapautuspäätös leirimaksusta
21 § Maksuvapautuspäätös rippikoulumaksusta
22 § Maksuvapautuspäätös leirimaksusta

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

89 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

