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Kokouskutsun nähtävänä pito
Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.1.2021–
22.2.2021 viraston aukioloaikoina.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Olli Kortelainen

Anu Kopponen

puheenjohtaja

sihteeri

Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.1.2021–
22.2.2021 viraston aukioloaikoina.

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 13.1 – 22.2.2021.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.1.–22.2.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus.
Siilinjärvellä 13.1.2021

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 lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille
sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään seitsemän päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen on lähetetty 13.1.2020.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

2§

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
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Juvosen ja Janne Kasurisen.

Päätös

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

3§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee
valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio
päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat
asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai
jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan
esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston
muuhun päätökseen.
Kokouksen esityslista päätösehdotuksineen ja liitteineen on lähetetty kokouskutsun mukana.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
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Paloaseman tonttia koskeva asemakaavamuutos/ maan myynti kunnalle

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

Kirkkoneuvosto
21.11.2018 §117 Siilinjärven kunta on aloittanut uuden paloaseman alueen suunnittelun korvaamaan vanhan paloaseman Sulkavantiellä. Paloasemaa on kaavailtu yhteistyössä Ely-keskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa
Viitosen, Nilsiäntien ja kirkon väliselle alueelle. Paloasema sijoittuisi Viitosen varteen ja kulku olisi
Viitoselle sekä Nilsiäntieltä Viitoselle menevälle liittymään. Vaihtoehdoissa on tutkittu monia paloaseman sijainteja, mutta tämä sijainti vastaa parhaiten pelastuslaitoksen vasteaikojen saavuttamiseen.
Hankkeen johdosta on kunnassa valmisteltu asemakaavan muutosta, jolla muodostuvat Siilinjärven
kunnan 1. kunnanosan kortteli 1215 sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet Kirkonmäen asemakaavaalueella. Kunnanhallitus on 5.11.2018 päättänyt kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireille, asettaa
osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan valmisteluaineiston nähtäville sekä varata osallisille
tilaisuuden mielipiteen esittämiseen joko lausuntopalaverissa tai erillisellä lausunnolla. Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 9.11.-10.12.2018 sähköisesti kunnan kotisivuilla, kunnan kaavoitustoimistossa ja pääkirjaston info-pisteessä. Mahdolliset muistutukset on tehtävä 10.12.2018 mennessä.
Uuden paloaseman rakennuspaikka on hieman kapeahko johtuen alueen koillisrajalla olevasta penkasta. Penkka sijaitsee seurakunnan omistamilla tiloilla Kirkkopuisto 749-401-14-54 ja Kirkkotontti
749-405-18-378. Jotta pelastuslaitoksen toiminnalle saadaan toimivat piha-alueet olisi penkkaa siirrettävä ”sijansa” koilliseen. Siilinjärven kunnan maanhankintainsinööri Heikki Pietikäinen on
25.10.2018 sähköpostitse tiedustellut, olisiko seurakunta valmis myymään kunnalle Kirkkopuistotilasta noin 1.029 m²:n suuruisen ja Kirkkotontti-tilasta noin 574 m²:n suuruisen alueen. Alueet on
merkitty punaisella liitteenä 4 olevalle kartalle. Alueet ovat kapeita suikaleita, mutta niillä saadaan
tarvittava laajuus piha-alueelle. Jos seurakunta on valmis myymään alueet, seurakunnalta pyydetään
lähettämään hintapyyntö alueista.
Kunnan tiedustelemat alueet ovat kumpikin nykyisen asemakaavan ulkopuolista aluetta ja metsänhoidollisesti hoidettavan puiston reuna-alueita. Yleiskaavassa alueet ovat työpaikka-aluetta. Alueiden
käyvästä markkina-arvosta pyydetty arviolausunto Jari Jääskeläiseltä, joka on auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), LKV. Lausuntoa tarvitaan myöhemmin myös mahdollisen myyntipäätöksen tekemisen
yhteydessä. Jari Jääskeläinen on 8.11.2018 antanut em. määräaloista lausunnon, jonka mukaan arvion
tulos on arviointiajankohtana marraskuussa 2018 suuruusluokassa noin 3.000-6.000 euroa (n. 1,803,80 €/m²).
Siilinjärven kunnan maankäyttöinsinööri Heikki Pietikäinen on 19.11.2018 jättänyt sähköpostitse tarjouksen, jonka mukaisesti kunta tarjoutuu ostamaan määräalat 1.603 euron hinnalla. Tarjous on alustava ja sidotaan hintaan 1 euro/m². Hinta muuttuu suhteessa määräalojen pinta-alojen muutokseen.
Tarjous perustuu alueen nykytilaan ja tulevaan käyttöön. Kunta pitää kauppaa luonteeltaan yleishyödyllisenä.
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai
muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4).
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää
1) lausuntonaan Siilinjärven kunnalle, ettei seurakunnalla ole huomauttamista paloaseman aluetta
koskevaan asemakaavaluonnokseen; ja
2) tarjouksena Siilinjärven kunnalle, että paloaseman tonttiin tarvittavat alueet Kirkkopuisto- ja Kirkkotontti-tiloista voidaan myydä 3,50 €/m² -hinnalla (5.610 €) muutoin tavanomaisin kauppaehdoin.
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Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää lausuntonaan, että paloasema tulisi sijoittaa muualle kuin
nyt kaavaillulle paikalle.

Pöytäkirjamerkintä

Liisa Väätäinen katsoi itsensä Siilinjärven kunnanhallituksen jäsenenä asiassa esteelliseksi (Hallintolaki 28 § 1
mom. 5. kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päivi Heikkinen katsoi itsensä esteelliseksi hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.

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

Kirkkoneuvosto
20.1.2021 §4

Siilinjärven kunta on tehnyt ostotarjouksen lisäalueista Siilinjärven seurakunnalle 19.11.2018 ja kirkkoneuvosto on 21.11.2018 antanut lausuntonaan, että paloasema tulisi sijoittaa muualle kuin nyt kaavaillulle paikalle. Tuolloin lisäalueen neliöhinta oli 3,50€, jolloin koko lisäalueen (1 603m2) hinnaksi
oli määritelty 5 610€.
Maanhankintainsinööri Heikki Pietikäinen on 19.11.2020 päivätyllä viranhaltijapäätöksellään vahvistanut tonttialueen oston Siilinjärven seurakunnalta. Selvitykset liitteissä 1 – 5.
Selostus asiasta: Siilinjärven kunta on neuvotellut lisäalueen ostamisesta Siilinjärven seurakunnan
omistamista tiloista Kirkkopuisto (749-401-14-54) ja Kirkkotontti (749-405-18-378). Lisäalueen tarve
on yhteensä noin 1 603 m2 ja se koostuu noin 1 029 m2 suuruisesta määräalasta tilasta Kirkkopuisto
ja noin 574 m2 suuruisesta määräalasta tilasta Kirkkotontti. Hankittava lisäalue tulee suunnitellun uuden paloaseman rakennuspaikan tarpeisiin. Siilinjärven kunta on tehnyt lisäalueista ostotarjouksen
Siilinjärven seurakunnalle 19.11.2018 ja Siilinjärven kirkkoneuvosto on tehnyt lisäalueen myynnistä
kunnalle päätöksen 21.11.2018. Kirkkoneuvosto on tuolloin päättänyt esittää kunnalle, että paloasema tulisi rakentaa muualle kuin suunnitellulle paikalle.
Heikki Pietikäisen yhteydenoton jälkeen talousjohtaja on pyytänyt arviolausunnon päivittämistä Jari
Jääskeläiseltä, joka on auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), LKV ja on arvioinut kohteet aiemmin
vuonna 2018, tuolloin hinta oli 5.610 €. Arviolausunnon 8.1.2021 (liitteenä 6) mukaan tontin hintaarvio on nykyisellään suuruusluokassaan 3.000 € - 6.000 € eli noin 1,80 €-3,80 €/m³.
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai
muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4).
Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemiseen
vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.

Talousjohtajan

päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilojen Kirkkopuisto noin 1 029 m2 (749-401-14-54)
ja Kirkkotontti noin 574 m2 (749-405-18-378) myydään, yhteensä noin 1 603 m2 hintaan 6 090 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja, että päätös alistetaan
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin. Tämän lisäksi kirkkoneuvosto toteaa lausuntonaan, ettei kyseinen alue ole
paloasemalle sopiva.

Liitteet 1-6

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2018
2 Paloasema kaavaehdotus
3 Luontoselvitys paloaseman tontista
4 Liikenteen toimivuustarkastelu
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5 Lausuntopyyntö paloaseman asemakaavaehdotuksesta
6 Arviolausunto 8.1.2021 Savon Kiinteistö LKV
7 Kauppakirjaluonnos
Pöytäkirjamerkintä

5§

Liisa Väätäinen katsoi itsensä Siilinjärven kunnanhallituksen jäsenenä asiassa esteelliseksi (Hallintolaki 28 § 1
mom. 5. kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päivi Heikkinen katsoi itsensä esteelliseksi hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
Lauri Katainen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5. kohta) ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi.

Kirkon äänentoistolaitteiden hankintaesitys

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

Kirkkoneuvosto
25.11.2020 § 119 Kirkon äänentoistossa on esiintynyt ajoittain ongelmia, suurimpina ongelmina ovat akustiikka ja huono
kuuluvuus kirkkosalin perällä. Lisäksi kirkosta puuttuu induktiosilmukan kuuluvuuskartta, josta kuulokojeen käyttäjä voi hakea sopivaa paikkaa kirkkotilasta. Kirkossa on paljon kovia pintoja, pilareita ja
kaarirakenteita, jotka lisäävät kaikua. Kirkon nykyinen äänentoistolaitteisto on jo suhteellisen vanha ja
sitä on korjattu aika ajoin. Laitteisto on nykymuotoisena tullut tiensä päähän eikä sitä kannata enää
korjauttaa. Talousarvioon vuodelle 2021 on varattu investointirahaa kirkon äänentoiston uusimiseen ja
saattamiseen nykypäivän vaatimusten tasolle.
Kanttori Vesa Kajava pyysi tarjouksia kahdelta kirkkojen äänentoistoon erikoistuneelta toimittajalta;
Avek Esitysratkaisu Oy:ltä sekä Mixtuur Finland Oy:ltä. Toimittajien hinnat liitteessä 1.
Ennen lopullista valintaa pyydetään laitteiston toimittajia tekemään laitteilla äänidemo-esitykset kirkossa.
Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee äänentoistolaitteiden toimittajien saapuneet tarjoukset tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1

Toimittajien hintavertailu

Pöytäkirjamerkintä

Asian esittelyn ajan kokouksessa on asiantuntijana mukana johtava kanttori Vesa Kajava.

----------------------------------------------Kirkkoneuvosto
20.1.2021 § 5
Avek Esitysratkaisu Oy (4.1.21) sekä Mixtuur Finland Oy (5.1.2021) järjestivät äänidemo-esitykset
kirkossa. Molemmilla oli esitysratkaisuissaan mukanaan isot JBL-kaiuttimet, jotka asennettaisiin kirkon etuosaan ja erilaisia mikrofoneja. Mixtuurilla oli lisäksi äänimikseri, Fohhn LX-kaiuttimet sekä useammanlaisia langattomia mikrofoneja. Äänidemojen perusteella kirkkoneuvoston jäsenet totesivat,
että Mixtuurin Fohhn LX-kaiuttimilla sekä äänimiksauksella on mahdollista vaikuttaa äänenlaatuun
kirkon kaiusta huolimatta. Marraskuussa 2020 saaduissa tarjouksissa kustannukset molempien osalta
JBL:n kaiuttimien kanssa ovat saman suuruiset noin 19.800 € (sis. alv 24 %). Mixtuur Finland Oy:n tarjoamat Fohhn LX-kaiuttimet nostavat hintaa noin 1.500 €.
Kirkossa oleva induktiosilmukan toimivuus tarkastetaan ja laitetaan samalla kuntoon. Induktiosilmukan ja kuuluvuuskartan hankintaa varten tehdään lisäselvityksiä.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee kirkon äänentoistojärjestelmäksi Mixtuur Finland Oy:n tarjouksen mukaisen
paketin Fohhn LX-kaiuttimilla.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ateriahinnasto

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

Kirkkoneuvosto on vahvistanut tilavuokria, ateriapalveluita ja muita korvauksia koskevan käyttömaksuhinnaston 18.12.2019. Kirkkoneuvosto vahvisti 16.12.2020 uuden hinnaston tilojen osalta
1.1.2021 alkaen. Tuosta hinnastosta erotettiin omakseen ulkoiset ateriapalvelut. Muiden käyttömaksuhintojen osalta hinnastoa (sisäiset ateriapalvelut, autopaikkavuokrat, asiakirjoista perittävät maksut)
ei ole tarvetta muuttaa, vaan ne pysyvät entisellään.
Liitteenä 8 ehdotus ulkoisista ateriapalveluista 1.1.2021 lukien. Ulkoisten ateriapalveluiden hintoihin
ei ole esitetty korotuksia. Hinnastoon on lisätty Ruokoniemen leirikeskuksen puoli- ja kokohoitopakettien hinnat sekä seurakunnalla vuokrattavissa olevien astiastojen vuokrahinnat keittiöesimies Heini
Haapalaisen esityksestä.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan ulkoisten ateriapalveluiden hinnaston otettavaksi käyttöön
1.1.2021 lukien.
Keskustelun aikana talousjohtaja muutti esitystään siten, että seurakunnan ulkopuolisten aikuisten
hinnat ovat 10 % korkeammat.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liite 8

Ateriahinnasto 1.1.2021 lukien

7§

Maksuvapautusanomus tilojen käytöstä/ Suomen Gideonit

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

Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksessaan 16.12.2020 tilavuokria koskevan hinnaston, joka astui voimaan 1.1.2021 alkaen. Päätöksen mukaan sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöt, Suomen Punainen
Risti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kuilun Kulkijat ry, Siilinjärven Kirkkomusiikkiyhdistys ry,
Siilinjärven reserviläiset ry ja Siilinjärven Reserviupseerikerho ry voivat käyttää seurakunnan tiloja ilman käyttökorvauksia. Muilta siilinjärveläisiltä yhdistyksiltä ja järjestöiltä peritään 70 % tilan perushinnasta.
Suomen Gideonien Kuopion veljespiiri anoo maksuvapautusta tilojen käytöstä rukouspiirin kokouksiin. Liitteessä 9 on kirjattu perustelut.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto ei myönnä maksuvapautusta Suomen Gideonien Kuopion veljespiirille, koska sen toiminta ei suoraan tue Siilinjärven seurakunnan toimintaa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9

Suomen Gideonien Kuopion veljespiirin maksuvapautusanomus

Pöytäkirjamerkintä

Anita Snellman ja Tapio Markkanen katsoivat itsensä Suomen Gideonien jäsenenä asiassa esteelliseksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 4. kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
8§

Pöytäkirja 1/2021
Kokous 20.1.2021

sivu 8

Maksuvapautusanomus tilojen käytöstä/ Siilinjärven Martat ry

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

Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksessaan 16.12.2020 tilavuokria koskevan hinnaston, joka astui voimaan 1.1.2021 alkaen. Päätöksen mukaan sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöt, Suomen Punainen
Risti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kuilun Kulkijat ry, Siilinjärven Kirkkomusiikkiyhdistys ry,
Siilinjärven reserviläiset ry ja Siilinjärven Reserviupseerikerho ry voivat käyttää seurakunnan tiloja ilman käyttökorvauksia. Muilta siilinjärveläisiltä yhdistyksiltä ja järjestöiltä peritään 70 % tilan perushinnasta.
Siilinjärven Martat ry anoo maksuvapautus tilojen käytöstä kokouksiinsa, perustelut liitteessä 10.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto myöntää maksuvapautuksen Siilinjärven Martat ry:lle. Siilinjärven Martat ry:n jäsenet
ovat avustamassa talkootyönä Arjen Aterioilla ja näin tukevat osaltaan seurakunnan toimintaa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 10

Siilinjärven Martat ry maksuvapautusanomus

9§

Maksuvapautusanomus tilojen käytöstä/ Vuorelan Martat

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

Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksessaan 16.12.2020 tilavuokria koskevan hinnaston, joka astui voimaan 1.1.2021 alkaen. Päätöksen mukaan sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöt, Suomen Punainen
Risti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kuilun Kulkijat ry, Siilinjärven Kirkkomusiikkiyhdistys ry,
Siilinjärven reserviläiset ry ja Siilinjärven Reserviupseerikerho ry voivat käyttää seurakunnan tiloja ilman käyttökorvauksia. Muilta siilinjärveläisiltä yhdistyksiltä ja järjestöiltä peritään 70 % tilan perushinnasta.
Vuorelan Martat anoo maksuvapautus tilojen käytöstä kokouksiinsa, perustelut liitteessä 11.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto myöntää maksuvapautuksen Vuorelan Martat ry:lle. Vuorelan Marttojen jäsenet ovat
avustamassa talkootyönä Arjen Aterioilla, veteraanien joulutarjoiluissa sekä järjestävät seurakunnan
lähetystyön hyväksi toimivaa Näpertäjien kerhoa ja näin tukevat osaltaan seurakunnan toimintaa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 11

Vuorelan Martat maksuvapautusanomus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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sivu 9

Kiinteistötyöryhmän perustaminen

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

Seurakuntatalon Iso Salin, kahviotilan sekä keittiön peruskorjaus alkaa 2022. Hankkeen suunnittelua ja
toteutusta valvomaan tulee nimittää kiinteistötyöryhmä. Ryhmään kuuluisi talousjohtaja, kirkkoherra,
kiinteistötyönjohtaja, keittiöesimies, johtava kanttori sekä kolme kirkkoneuvoston nimeämää luottamushenkilöä.
Kiinteistötyöryhmän tehtävänä on myös laatia seurakunnalle kiinteistöstrategia.
Talousjohtajan
päätösesitys
Päätös

11 §

Kirkkoneuvosto nimeää kiinteistötyöryhmän sekä työryhmälle puheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto nimesi kiinteistötyöryhmään talousjohtaja Anu Kopposen, kirkkoherra Olli Kortelaisen, kiinteistötyönjohtaja Jarkko Kuosmasen, keittiöesimies Heini Haapalaisen, johtava kanttori Vesa
Kajava, luottamushenkilöistä Janne Kasurisen, Päivi Heikkisen, Liisa Väätäisen ja Ilkka Ahosen. Puheenjohtajaksi valittiin talousjohtaja Anu Kopponen. Kiinteistötyöryhmä voi kutsua tarvittaessa asiantuntijoita avukseen.

Viinamäen hautausmaan aidan rakentaminen Kasurilantien varteen

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

Kirkkoneuvosto järjesti Viinamäen hautausmaan teräsaidasta kilpailun hautausmaan pohjois- ja länsisivujen aidan osalta, jolloin teräsaidan toimittajaksi valittiin VS Turva-aidat Oy. Tuolloin VS Turva-aidat
Oy:n tarjous sisälsi option tarjouksen voimassa olosta Kasurilantien puoleisen noin 270 metriä pitkän
aidan uusimisesta 2021. Kesällä 2020 toteutettiin aitainvestointi pohjois- ja länsisivujen osalta.
Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on määrärahavaraus 90.000 € Viinamäen hautausmaan
aidan uusimiseen hautausmaan ja Kasurilantien varteen. Hankkeessa on varauduttu rakentamaan vanhan kuusiaidan tilalle uusi aita. Kustannuksia aiheutuu lisäksi toimenpideluvasta ja työn valvonnasta.
Hautausmaan pääsisäänkäynnin osalta on laadittava suunnitelma mahdollisiin aitapylväisiin, valaistukseen sekä vaunuvajan ympäristön maaperän tasaamiseen siten, että vaunuvaja säilyminen turvataan.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 2 momentin 1-2 kohtien mukaan kirkkoneuvosto päättää seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:
1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;
2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin
piirustusten hyväksymistä itsellään.
Kirkkovaltuusto on päätöksellään 12.4.2012 hyväksynyt kirkkoneuvoston päätösvallan rajat seuraavasti:
•
hankinnat: hankinnan arvo enintään 200.000 €
•
rakennuspiirustusten hyväksyminen: kokonaiskustannusarvio enintään 200.000 €.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto päättää
1) hankkia VS Turva-aidat Oy:ltä Viinamäen hautausmaan Kasurilantien puoleiselle rajalle vastaavan
aitatyypin kuin pohjois- ja länsirajalla oleva aita on.
2) pyytää Siilin Ra-toimisto Oy:ltä ehdotelma vaunuvajan ympäristöstä aitapylväistä, valaistuksesta,
vaunuvajan maaperän tasaamisesta sekä suunnitelma aidan varteen tulevista viheristutuksista.
3) hakea Siilinjärven kunnalta toimenpidelupaa valitun aitatyypin rakentamiseksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lapsityönohjaajan viransijaisuuden jatkaminen 1.2.2021 – 31.1.2022 väliseksi ajaksi

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

Lapsityönohjaaja Jaana Markkaselle on myönnetty virkavapaus 30.7.2018–31.1.2019 ja 1.2.2019–
31.1.2020 väliseksi ajaksi ja virkavapautta on jatkettu 1.2.2020–31.1.2021 ja 1.2.2021-31.1.2022 väliseksi ajaksi. Lastenohjaaja Virpi Rissanen on toiminut lapsityönohjaajan viransijaisena 30.7.2018 alkaen. Virpi Rissanen on antanut suostumuksensa sille, että hänen siirtoaan nykyisestä lastenohjaajan
tehtävästään vs. lapsityönohjaajaksi Markkasen virkavapauden ajaksi 1.2.2021–31.1.2022 jatketaan.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

13 §

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa lastenohjaaja Virpi Rissanen siirtoa lastenohjaajan työsopimussuhteesta
vs. lapsityönohjaajaksi 1.2.2021 – 31.1.2022 väliseksi ajaksi. Ehdolla, että varsinainen viranhaltija ei
palaa työhön. Rissasen palkka on KirVesTes:n vaativuusryhmän 601 mukainen (2.814,08 €/kk), josta
epäpätevyysvähennys on -5 % (2.673,38 €/kk, KirVesTes 27 § 1 mom).
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lastenohjaajien työaikojen muuttaminen

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

Siilinjärven seurakunnan varhaiskasvatustyössä on työvoimavajausta. Vuoden 2020 aikana kaksi lastenohjaajaa siirtyi eläkkeelle ja yksi siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.
Työsopimuslain 2 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan, jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen
osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille.
Lastenohjaajat Sari Pitkänen ja Merja Manninen ovat tähän asti työskennelleet osa-aikaisina. Pitkäsen
työaika on 36 t/viikko ja Mannisen 32 t/viikko. Tarvittavaa työvoimaa saadaan lisää muuttamalla osaaikaiset työsopimussuhteet täysiaikaisiksi (38,25 t/viikko). Pitkänen ja Manninen ovat antaneet suostumuksensa, että heidän työaikansa muutetaan 38,25 tuntiin/viikko.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös
14 §

Kirkkoneuvosto päättää muuttaa lastenohjaajien Sari Pitkäsen työaikaa 36 t/viikko 38,25 tuntiin/viikko
ja Merja Mannisen työaikaa 32 t/viikko 38,25 tuntiin/viikko 1.2.2021 alkaen toistaiseksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lastenohjaajan palkkaaminen

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

Siilinjärven seurakunnan varhaiskasvatustyössä on työvoimavajausta. Vuoden 2020 aikana kaksi lastenohjaajaa siirtyi eläkkeelle ja yksi siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.
Heli Kuittinen on palkattu lastenohjaajaksi kirkkoherran viranhaltijapäätöksillä 10.8.2020-31.1.2021
väliseksi ajaksi. Kuittinen on antanut suostumuksensa tulla palkatuksi seurakunnan lastenohjaajaksi toistaiseksi 1.2.2021 lähtien. Lastenohjaajien työaika on 38,25 t/viikko ja palkkaus Siilinjärven seurakunnassa KirVesTes:n vaativuusryhmän 402 mukainen (2014,99 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää palkata Heli Kuittisen Siilinjärven seurakunnan lastenohjaajan työsopimussuhteeseen 1.2.2021 alkaen toistaiseksi. Työaika on 38,25 t/viikko ka palkkaus KirVesTes:n vaativuusryhmän 402 mukainen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 12

Suostumus lastenohjaajan toimeen/ Heli Kuittinen
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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:
53 Tilapäisen määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Kuittinen Heli 28.12.2020 – 31.1.2021)
54 Tilapäisen määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Ropponen Arja 4.1. – 20.1.2021)
55 Tilapäisen määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Hakkarainen Sari 4.1. – 31.1.2021)
56 Lastenohjaajien Merja Manninen ja Sari Pitkänen työajan muuttaminen määräajaksi (1.1. – 31.1.2021)
1 Maksuvapautus (ei julkinen)

2) Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
46 Emännän osa-aikaisen sijaisen palkkaaminen (Sari Kekäläinen 1.1.-31.5.2021)
47 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
48 Luottotappioiden kirjaaminen
1 Maksuvapautus (ei julkinen)

Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 8.12.2020 – 11.1.2021 sähköisesti tehdyt viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 526 – 582, 1 - 7 ja talousjohtaja 82 – 110, 1 - 11.
Kansainvälisen työn vastuuryhmä 2021:
Annukka Jäntti-Ciprian
Leena Korhonen, luottamushenkilö
Päivi Heikkinen, luottamushenkilö
Riitta Asikainen
Sirpa Tuomisto
Siilinjärven seurakunnan Etelä-Siilinjärven aluetyöryhmän vastuuryhmä 2021:
Katri Pakarinen
Oona Edelberg
Ilpo Kemppainen
Eija Laitanen
Petri Hartikainen
Outi Pennanen
Veera Voutilainen
Tiina Korjonen
Eija Pitkänen
Markku Sopanen, luottamushenkilö
Saara Kauppinen, luottamushenkilö
Hilkka Lehto, emäntä
Virpi Rissanen, lapsityö
Tuomo Toivanen, nuorisotyö
Kirsi Pyöriä-Kolehmainen, nuorisotyö
Auli Kela, diakoniatyö
Marjaana Kaisto, kanttori
Leena Laurinkari, pappi
Kirkko ja koti-lehden luottamushenkilö-palstan kirjoitusvuoro elokuussa 2021. Sovittiin, että Janne
Kasurinen on kirjoitusvuorossa.
Jutussa voi olla 1-3 asiaa nostettuna esiin. Kokonaismerkkimäärä on 1 800 merkkiä. Ideana on, että luottamushenkilö kirjoittaisi lyhyesti jostain seurakunnalle keskeisestä asiasta esim. tulevaisuuden suunnitelmista, seurakunnan
toiminnan painopistealueista tai muusta ajankohtaisesta aiheesta. Kirjoittaja saa siis hyvin vapaat kädet. Voi olla
myös kirkollinen teema.

Valtuuston kokous 11.2.2021 klo 18 Isossa Salissa, sen jälkeen valtuustoseminaari.
Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

16 §

Pöytäkirja 1/2021
Kokous 20.1.2021

Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

sivu 12

