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Kokouskutsun nähtävänä pito
Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.2.2021–
29.3.2021 viraston aukioloaikoina.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Olli Kortelainen

Anu Kopponen

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirjan 21 § puheenjohtajana toimi Liisa Väätäinen.

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

Lauri Katainen

Kyllikki Puustinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.2.2021–29.3.2021.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
25.2.–29.3.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus.
Siilinjärvellä 17.2.2021

toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
17 §
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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 17.2.2020.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 §

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
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Kataisen ja Kyllikki Puustisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 §

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

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
20 §
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Sijoitustoiminnan raportti vuodelta 2020

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

Seurakunnalla on voimassa täyden valtakirjan varainhoitosopimus Seligson & Co Oy:n kanssa. Sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 1.843.875 euroa. Sijoitussalkun hankinta-arvo oli
1.674.853 euroa, joten sijoitusten markkina-arvo oli tilinpäätöshetkellä 169.099 euroa ja 9,2 % hankinta-arvoa korkeampi. Salkun kokonaistuotto oli tilinpäätöshetkellä 109,2 %. Seligsonin sijoitussalkun
markkina-arvosta osakerahastojen osuus oli 70,2 % ja korkorahastojen osuus 29,8 %. Vuoden 2020
talousarviossa oli tavoitteena, että Seligsonin sijoitusrahasto-osuuksien myynnillä saataisiin kirjattua
myyntivoittoja 150.000 euroa. Myyntivoittoa oli yhteensä 166.282,40, joka sijoitettiin takaisin Seligsonin rahastoihin. Omaisuudenhoitopalkkiota maksettiin Seligsonille vuonna 2020 yhteensä 3.377
euroa. Liitteessä 1 on eritelty Seligsonin Asiakassalkun sisältö ja tase vuodelta 2020.
Osuuskunta Metsäliiton osuuksista kertyi talousarvioon osuuskorkoa 932,75 euroa, euromääräisiä jäsenetuja (osuuspääoman korot, puukaupan bonukset, jäsenetusopimusten hinnan tarkistukset ja pääomabonukset) 2.678.43 euroa. Metsäliiton sijoitukset 31.12.2020 84.480 euroa, perusosuuksia
14.350 euroa ja A-lisäosuuksia 70.112 euroa, B-lisäosuuksia 18 euroa.
Osuuskunta KPY:n osuuksista saatiin osuuspääoman korkoa 3.500 euroa. Osuuksien markkina-arvo
oli vuoden lopussa 79.450 euroa.
Seurakunnan korko- ja muut rahoitustuotot olivat vuonna 2020 yhteensä 173.430 euroa ja rahoituskulut 2.705 euroa. Rahoituksen nettotuotto oli 13.672 euroa talousarviota parempi.
Vuoden 2021 talousarviossa on tavoitteena, että Seligsonin sijoitusrahasto-osuuksien myynnillä saataisiin kirjattua talousarvioon myyntivoittoja 150.000 euroa.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin vuodelta 2020 tiedoksi ja päättää myydä Seligsonin rahasto-osuuksia niin, että vuoden 2021 talousarviossa oleva myyntivoittotavoite toteutuu. Alkuperäinen pääoma ja myyntivoitto sijoitetaan uudelleen Seligsonin rahasto-osuuksiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1

Seligsonin Asiakassalkun sisältö ja Tase 31.12.2020

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lomarahan vaihtaminen vapaaksi: Kirkkoherra Olli Kortelainen

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

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2020-2022 (Kirvestes) 108 §:n 1 momentin mukaan työnantaja ja
viranhaltija/työntekijä voivat sopia lomarahan tai sen osan vaihtamisesta lomarahavapaaksi.
Kirvestes 108 §:n 2 momentin mukaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee sopia kyseisen lomarahan maksuvuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin ohjeen mukaan, jos kirkkoherra aikoo vaihtaa lomarahansa vapaiksi, siitä on tehtävä päätös seurakuntaneuvostossa tai kirkkoneuvostossa, koska päätöksellä on vaikutuksia viranhaltijan palkkaukseen. Tuomiokapituli päättää lomarahojen pitämisen ajankohdat hakemuksen perusteella. Kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätös on oltava tuomiokapitulissa viimeistään 15.4.2021 mennessä. Kirkon palvelukeskus (Kipa) edellyttää, että päätös lomarahoista on oltava heidän järjestelmässään huhtikuun 2021 loppuun mennessä.
Kirkkoherra Olli Kortelainen 16.2.2021:
”Pyydän kirkkoneuvostolta lupaa saada vaihtaa lomarahojani viideksi (5) päiväksi lomarahavapaaksi.”
Ottaen huomioon seurakunnan taloudellisen tilanteen ja kirkkoherran lomarahavapaan pituuden kirkkoneuvosto voi myöntää kirkkoherralle luvan vaihtaa lomarahojaan viiteen päivään lomarahavapaita.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto myöntää kirkkoherralle luvan vaihtaa lomarahojaan viiteen päivään lomarahavapaita.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä

Kirkkoherra ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn hallintolain 28 §:n 1 momentin nojalla. Puheenjohtajana
toimi Liisa Väätäinen.
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Viinamäen hautausmaan aidan rakentaminen Kasurilantien varteen/ Hautausmaan pääsisäänkäynnin suunnitelma

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

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.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------Kirkkoneuvosto
24.2.2021 § 21
Siilin Ra-toimisto Oy arkkitehti Helvi Miettinen on tehnyt ehdotelman Viinamäen vaunuvajan ympäristöstä aitapylväistä, valaistuksesta, vaunuvajan maaperän tasaamisesta sekä suunnitelman aidan varteen
tulevista viheristutuksista. Liitteessä 2 on alustava luonnos hautausmaan pääsisäänkäynnistä.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Siilin Ra-toimisto Oy arkkitehti Helvi Miettisen ehdotelman hautausmaan
pääsisäänkäynnistä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2

Viinamäen hautausmaan aita/ Alustavan luonnoksen seloste, Asemapiirros ja alustava luonnos hautausmaan pääsisäänkäynnistä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hautausmaan jätepisteiden uusiminen

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

Kirkkoneuvosto
19.8.2020 § 84

TOIMENPITEET HAUTAUSMAAN KATSELMUKSEN JOHDOSTA
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä
olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat
aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
Hautausmaan katselmus pidetään ennen varsinaista kirkkoneuvoston kokousta.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto toteaa katselmuksen perusteella, onko hautaustoimen säädösten noudattamiseen tai
hautojen ja hautausmaiden hoitoon huomauttamista sekä päättää toimenpiteistä, joihin hautausmaan
hoidosta vastaavan viranhaltijan esitykset tai tehdyt havainnot antavat aihetta.

Päätös

Kirkkoneuvosto totesi katselmuksen perusteella, että hautaustoimen säädöksiä on noudatettu. Hautojen ja hautausmaan hoito on hyvällä tasolla. Jätepisteiden uusimisesta ja sijoittelusta valmistellaan
mallisuunnitelma kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Kiinteistötyönjohtajan ja puutarhurin tekemän
ehdotuksen mukaiset puut kaadetaan. Hautausmaan aidan rakentamista jatketaan Kasurilantien varrella kesällä 2021 ja poistetaan kuusiaita. Kirkkoneuvosto päättää, että Kasurilantien varteen aidan
viereen istutettaisiin soveltuvaa pensasta tai puuta. Puutarhuri valmistelee esityksen.

Lisätiedot

Talousjohtaja Anu Kopponen puh. 044 728 4621

-----------------------------------------------------------------Kirkkoneuvosto
24.2.2021 § 22
Kirkkoneuvoston pyynnöstä Siilin RA-toimiston rakennusarkkitehti Helvi Miettinen on laatinut luonnokset hautausmaan jätekatoksista huoltorakennuksen pihalle sekä hautausmaalle. Liitteessä 3 on malliluonnokset jätekatoksista hautausmaalle sekä huoltorakennuksen pihalle.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy malliluonnoksen kaarevalla katoksella hautausmaan jätekatokseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3

Malliluonnokset jätekatoksista hautausmaalle sekä huoltorakennuksen pihalle.
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Hankintaohje

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

Kirkkolain 25 luvun 5a §:n mukaisesti käsiteltäessä hankinta-asiaa kirkollisen viranomaisen on noudatettava, mitä hankintalaissa säädetään.
Hankintaohjeen tarkoitus on antaa tietoa Siilinjärven seurakunnan hankintojen järjestämiseksi ja tavoitteena on tuoda esille tavanomaiset hankintoihin liittyvät seikat.
Siilinjärven seurakunnan hankintaohje on hyväksytty 17.8.2005. Uusi hankintalaki on tullut voimaan
1.1.2017: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Uuden lain myötä muun muassa
kansalliset kynnysarvot muuttuivat merkittävästi. Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon
alittaviin hankintoihin. Siilinjärven seurakunnan hankintaohje on nyt päivitetty vastaamaan nykyistä
lainsäädäntöä. Hankintaohjeessa ohjeistetaan menettelytavat kynnysarvon alittavien sekä kynnysarvon
ylittävien hankintojen osalta Siilinjärven seurakunnassa. Hankinnoissa on, riippumatta hankinnan suuruudesta, noudatettava avoimuuden, syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Hankinnat on suoritettava taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Viranhaltijoiden ratkaisuvalta hankintojen osalta on määritelty kirkkoneuvoston ohjesäännössä luvussa 4.
Siilinjärven seurakunnassa on hankintojen osalta noudatettu julkisia hankintoja koskevia säädöksiä,
taloussäännön ohjeistuksia ja erillisiä hankintatoimeen liittyviä määräyksiä. Kaikki edellä mainittu on
päivitetty 17.8.2005 kirkkoneuvostossa hyväksyttyyn Siilinjärven seurakunnan hankintaohjeeseen
(liite 4).
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen päivitetyn Siilinjärven seurakunnan hankintaohjeen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4

Hankintaohje

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen vuosille 2021
– 2022

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

Seurakunta on osakkaana Pohjois-Kallavedellä toimivassa Saari-Julkulan osakaskunnassa. Osakaskunnan vuosikokouksiin on aiemmin nimetty luottamushenkilöedustaja. Vuosina 2019-2020 edustajana
toimi Jarkko Juvonen ja varaedustajana Risto Kröger.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

26 §

Kirkkoneuvosto nimeää edustajan ja varaedustajan Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokouksiin
2021-2022.
Kirkkoneuvosto nimesi edustajaksi Jukka Markkasen ja varaedustajaksi Risto Krögerin. Päätösesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.

Maksuvapautus seurakunnan tilasta kastetoimituksessa

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

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.
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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

Päätös

27 §

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.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hinnan kohtuullistamisanomus Ruokoniemen leirikeskuksen käytöstä / Siilinjärven Invalidit

Esittelijä/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. Aiempaan hinnastoon nähden hinnan alennuksista on poistettu siivousalennus, koska tilat siivotaan erikseen jokaisen kävijän jälkeen.
Tilavarauksessa on varattu kaikki Ruokoniemen tilat kahdelle vuorokaudelle, joiden yhteishinta muille
kuin siilinjärveläisille on yhteensä 1400 euroa, näistä siilinjärveläiset yhdistykset saavat 30 % alennuksen. Nyt hinta on laskettu Siilinjärven Invalideille 30.8. – 1.9.2021 kahdelle vuorokaudelle 37,5 % alennuksella, jolloin Siilinjärven Invalidien kokonaishinta on 875 euroa. Siilinjärven Invalidit hakevat hinnan kohtuullistamista Ruokoniemen leirikeskuksen käytöstä 30.8. – 1.9.2021. Liitteessä 5 on kirjattu
perustelut.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto ei myönnä hinnanalennusta Siilinjärven Invalideille, jo alennetusta hinnasta. Vuoden
2020 laskutuksessa oli tapahtunut virhe, jonka mukaisesti seurakunta oli laskuttanut.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5

Siilinjärven Invalidien hinnan kohtuullistamisanomus Ruokoniemen leirikeskuksen käytöstä 30.8 –
1.9.2021

Pöytäkirjamerkintä

Leena Korhonen katsoi itsensä esteelliseksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5. kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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Maksuvapautus tilojen käytöstä Siilinjärven Virkistys ry

Esittelijä/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 Virkistys ry:lle hakevat maksuvapautusta Etelä-Siilinjärven seurakuntakeskuksen tilojen
käytöstä. Liitteessä 6 on kirjattu perustelut.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto myöntää maksuvapautuksen Siilinjärven Virkistys ry:lle. Siilinjärven Virkistys on toiminnallaan tukemassa seurakunnan toimintaa eri tilaisuuksissa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6

Siilinjärven Virkistys ry:n maksuvapautusanomus

29 §

Ilmoitusasiat

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

1. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
2 Tilapäisen viranhaltijan tai määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Merja Tapio 1.2–31.7.2021)
3 Tilapäisen viranhaltijan tai määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Arja Ropponen 21.1–
28.2.2021)
4 Maksuvapautus (ei julkinen)
5 Anne Kokkosen palkkaaminen tuntityöntekijäksi lapsityöhön (28.1-24.6.2021)
6 Tilapäisen viranhaltijan tai määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Sari Hakkarainen 1-28.2.2021)
7 Kokemuslisään oikeuttava aika (Merja Tapio)
8 Tilapäisen viranhaltijan tai määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Eino Jämsä 12-14.2, 7-12.3 ja
13-16.5.2021)
2. Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
2 Sähköpöytien ja seisontamattojen hankinta diakoniatyölle
3 Kalusteiden hankinta seurakuntatoimistoon
4 Kokemuslisään oikeuttava aika (Sari Kekäläinen)
5 Maksuvapautus bänditilan käytöstä vuodelle 2021/ Marko Korhonen
Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 12.1. – 17.2.2021 sähköisesti tehdyt viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra n:ot 8 - 38 ja talousjohtaja 12 – 31.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2021 ks. ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain muutoksesta

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

30 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

