Pöytäkirja 4/2021

Kirkkoneuvoston kokous
Aika
Paikka

keskiviikko 21.4.2021 klo 18.00 – 19.33
Seurakuntatalo Päätysali, Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi

Kokoukseen voi osallistua myös sähköisesti Teams-sovelluksen välityksellä. Osallistumislinkki kokoukseen lähetetään
tiistaina 20.4.2021 sähköpostitse. Ilmoita Anu Kopposelle tuletko paikan päälle vai osallistutko Teamsin kautta.
Osallistujat
Kortelainen Olli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja (varajäsen Eskola Suvi)
Heikkinen Päivi
(varajäsen Lehtola Saara)
Markkanen Jukka (Jarkko Juvosen varajäsen)
Kasurinen Janne
(varajäsen Ojala Kari)
Jauhiainen Ossi (Lauri Kataisen varajäsen)
Puustinen Kyllikki
(varajäsen Venäläinen Ritva)
Snellman Anita
(varajäsen Oksman Merja)
Sopanen Markku
(varajäsen Kröger Risto)
Muut osallistujat ja läsnäolon peruste
Kopponen Anu, talousjohtaja, sihteeri
Markkanen Tapio, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Korhonen Leena, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
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Kokouskutsun nähtävänä pito
Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.4.2021–
24.5.2021 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.

Liisa Väätäinen

Jukka Markkanen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.4.2021–24.5.2021.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
22.4.2021–24.5.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Siilinjärvellä 14.4.2021

toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
45 §

Pöytäkirja 4/2021
Kokous 21.4.2021

sivu 3

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 14.4.2021.

Puheenjohtajan
esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

46 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien valinnassa on aiemmin käytetty aakkosjärjestystä. Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Liisa Väätäinen ja Päivi Heikkinen. Päivi Heikkinen poistui esteellisenä § 53 ajaksi, joten pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Markkanen. Mikäli he osallistuvat kokoukseen Teams-yhteydellä, voitaneen pöytäkirjantarkastajat valita fyysisesti läsnä olevista jäsenistä.

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väätäisen ja Jukka Markkasen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

47 §

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

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Poistosuunnitelman muuttaminen 1.1.2021 alkaen

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

Siilinjärven seurakunnan poistosuunnitelma on laadittu vuonna 1998, kun nykyisenkaltainen poistojärjestelmä on otettu käyttöön. Poistot on tehty tasapoistoina vuosittain.
Kirkkohallituksen virastokollegio on päivittänyt 17.6.2020 kirkkohallituksen yleiskirjeessä 10/2005 annettuja ohjeita käyttöomaisuuskirjanpidosta sekä poistojen laskemisesta. Ohjetta noudattamalla käyttöomaisuuskirjanpidosta löytyy tarvittavat tiedot seurakunnan pitkävaikutteisista menoista, investoinnit
kohdennetaan oikein tilikausien kuluiksi niiden vaikutusaikana ja tuloslaskelma antaa tilikaudelta oikean kuvan seurakunnan taloudellisesta tilanteesta. Myös seurakunnan tilintarkastaja on tuonut esille
nykyiset suunnitelman mukaiset poistoajat ja niiden mielekkyyden suhteessa kirjanpitolautakunnan
(KILA) ohjeistuksiin.
Kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien euromääräiset rajat. Poistosuunnitelmaa arvioitaessa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota rahamäärältään suurimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien oikean poistoajan ja -menetelmän löytämiseen olennaisuuden periaatetta noudattaen. Liitteessä 1 on kirkkohallituksen suositusajat, nykyisin käytössä olevat ajat sekä ehdotus käyttöönotettavasta ajasta 1.1.2021 alkaen.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy poistoaikojen muutokset 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1

Siilinjärven seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja poistosuunnitelma
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III Kappalaisen virka

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

Kirkkoneuvosto
19.2.2020, 17 §

Lausunto tuomiokapitulille III kappalaisen viran täyttämisestä
Siilinjärven seurakuntaan on saapunut 31.1.2020 kirjattu Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö, jonka on allekirjoittanut lakimiesasessori Riikka Ryökäs:
”Pastori Unto Niskasen virkasuhde Siilinjärven seurakunnan III kappalaisena päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta 31.7.2020. Näin ollen Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen virka tulee avoimeksi
1.8.2020 lukien.
Viitaten kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:ään tuomiokapituli pyytää Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa viran julistamisesta haettavaksi. Mikäli seurakunta pyytää viran julistamista haettavaksi, lausunnossa on mainittava, vaaditaanko virkaan valittavalta rikosrekisteriote. Lisäksi lausunnossa voidaan mainita, millaisia edellytyksiä kappalaiselta vaaditaan (kappalaisen viran erityistarpeet).”
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut
avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
2 momentin mukaan tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Siilinjärven seurakunnassa on tehty kirkkovaltuuston 14.12.2017 hyväksymä henkilöstösuunnitelma
vuosiksi 2018-2025. Suunnitelman mukaan ”yksi seurakuntapastorin virka jätetään täyttämättä ja lakkautetaan, mikäli seurakunnan jäsenmäärä on edellisen vuoden lopussa alle 16.000 jäsentä. Suunnitelma toteutetaan kuitenkin jo vuonna 2023 vapautuvan seurakuntapastorin viran kohdalla, jos jäsenmäärä on laskenut alle 16.000 jäsenen rajan vuoden 2022 lopussa.”
Seurakunnan tilanne on muuttunut siten, että seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut arvoitua nopeampaa. Vuonna 2019 Siilinjärven seurakunnan jäsenmäärä laski 16.740 jäsenestä 16.335 jäseneen, vähennystä (-) 405 jäsentä. Suurin syy jäsenmäärän vähenemiseen oli seurakunnasta poismuutto. Seurakuntaan muuttaneita oli 721 henkeä ja seurakunnasta poismuuttaneita 965, muuttotappio yhteensä (-)
244 jäsentä. Kirkosta erosi 223 jäsentä ja liittyi 60 jäsentä, jäsentappio yhteensä (-) 163 jäsentä. Kastettuja oli 146 ja kuolleita 139 jäsentä, niiden välinen erotus (+) 7 jäsentä.
Vuoden 2019 alustavien tilinpäätöstietojen mukaan seurakunnan talous on edelleen vakaalla pohjalla.
Vuosikate oli (+) 456.265 euroa, tilikauden tulos poistojen jälkeen (-) 27.525 euroa alijäämäinen ja poistoerojen lisäyksen jälkeen tilikausi 2019 oli ylijäämäinen (+) 8.624 euroa. Hyvään tulokseen vaikutti
mm. arvioitua suuremmat metsänmyyntitulot. Jäsenmäärän laskeminen kuitenkin vaikuttaa pitkällä aikavälillä siten, että kirkollisverotulot laskevat. Siksi on myös syytä miettiä, pitäisikö tilanteeseen reagoida myös henkilöstön määrää sopeuttamalla.
Seurakunta on profiililtaan edelleen nuorekas, koska rippikoululaisten määrä on vielä koko tämän vuosikymmenen ajan vuosittain yli 250, ellei seurakunnasta poismuutto sitä rajusti leikkaa. Tämä tarkoittaa
sitä, että seurakunnassa on vielä pitkään vuosittain yli 10 rippikouluryhmää. Se taas tarkoittaa sitä, että
kesäaikoina seurakunnassa pappien määrän tarve kasvaa, koska pappeja tarvitaan rippileirityöhön, ja
kesä on myös vuosilomien ajankohta. Seitsemän papin virkaa on perusteltua kesäaikaan. Loma- ja rippileiriaikojen ulkopuolella voitaisiin tulla toimeen kuudella papilla, mikäli jäsenmäärä jatkaa laskemistaan ja sen myötä myös kirkolliset toimitukset.
Ottaen huomioon seurakunnan jäsenmäärän odotettua nopeampi lasku ja sen myötä odotettavissa oleva
verotulojen lasku voidaan todeta, että kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 § 2 momentin ehdot täyttyvät, ja
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Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen virka voidaan jättää täyttämättä 1.8.2020-31.7.2021 väliseksi
ajaksi. Vuoden aikana nähdään, miten Siilinjärven seurakunnan jäsenmäärä ja talous edelleen kehittyvät
ja sen perusteella tehdä johtopäätökset III kappalaisen viran suhteen.
Unto Niskasen irtisanoutumisesta ja vuosilomista johtuen seurakuntaan tarvitaan kuitenkin vs. kappalainen 1.6.-31.7.2020 väliseksi ajaksi, vt. kappalainen 1.8.-30.11.2020 väliseksi ajaksi ja vt. kappalainen
1.6.-31.7.2021 väliseksi ajaksi.
Kirkkoherran
päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan tuomiokapitulille, että se jättää täyttämättä Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen viran 1.8.2020-31.7.2021 väliseksi ajaksi kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvosto
24.3.2021, 36§
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan 12.3.2020 kirkkojärjestyksen 6 luvun 14
§:n 2 momentin 2) kohdan nojalla, ettei Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi ennen 1.8.2021.
Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan 19.2.2020 (18 §) Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta pappisvihkimyksen saamista seurakunnan vs. III kappalaisen tehtävää varten 1.6.-31.7.2020 väliseksi
ajaksi ja vt. III kappalaisen tehtävää varten 1.8.-30.11.2020 väliseksi ajaksi. Seurakunta antoi vokaation
TM Reetta Pirskaselle seurakunnan vs. III kappalaisen tehtävää varten 1.6.-31.7.2020 väliseksi ajaksi ja
vt. III kappalaisen tehtävää varten 1.8.-30.11.2020 väliseksi ajaksi.
Tuomiokapituli päätti istunnossaan 17.9.2020 kirkkoneuvoston esityksestä antaa pastori Leena Laurinkarille viranhoitomääräys Siilinjärven seurakunnan avoinna olevan III kappalaisen viran hoitamiseen
ajalle 1.12.2020-31.7.2021 ja pastori Reetta Pirskaselle viranhoitomääräys Siilinjärven seurakunnan I
seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 1.12.2020-31.7.2021.
Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet kokoontuivat yhdessä seurakunnan henkilöstön
edustajien kanssa 11.2.2021 valtuustoseminaariin keskustelemaan III kappalaisen viran täyttämisestä
tai sen lakkauttamisesta.
Kirkkoherra Olli Kortelainen esitteli malleja asian ratkaisemiseksi. Keskustelun perusteella voidaan
todeta, että luottamushenkilöt eivät olleet yksimielisiä siitä, pitäisikö III kappalaisen virka lakkauttaa
vai ei. Eniten kannatusta näytti saavan kirkkoherran kannattama malli, jonka mukaan III kappalaisen
virka lakkautetaan 1.8.2021 lähtien, mutta palkataan seurakuntaan kesäajaksi (4-6 kk) seurakuntapastori virkaa perustamatta ainakin 2022-2026 välisenä aikana.
Perusteena viran lakkauttamiselle on se, että seurakunnan jäsenmäärä laskeminen on jatkunut edelleen
vuonna 2020 (n. 300 jäsentä). Lisäksi seurakunnan verotulot eivät ole enää moneen vuoteen riittäneet
kattamaan seurakunnan menoja ja seurakunnan talousarvio näyttäisi olevan tulevinakin vuosina vahvasti alijäämäinen. Myös kirkollisten toimitusten määrä on ollut vuodesta 2010 lähtien tasaisessa laskussa. Tosin vuonna 2020 oli vuotta 2019 hieman enemmän kirkollisia toimituksia johtuen hautajaisten määrän lisääntymisestä.
Seurakuntapastorin palkkaaminen kesäajaksi voidaan taas perustella sillä, että rippikoululaisten määrä
vuosittain on yli 200 ainakin vuoteen 2030 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että rippikouluryhmiä on yli 10
vielä vuoteen 2030 asti. Rippileirit sijoittuvat pääasiassa kesäaikaan, joka on samalla vuosilomakautta.
Näin ollen papisto on kesä-elokuun ajan pääasiassa rippileireillä tai vuosilomalla. Riittävän työvoiman
takaamiseksi tarvitaan Siilinjärven seurakunnassa seitsemäs pappi kesäaikoina täyttämään työvoimavajetta vielä vuosien ajan. (Selvitys ohessa liitteenä.)
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen
viran.
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Keskustelun aikana kirkkoherra täydensi esitystä siten, että kirkkovaltuusto vuosittain varaa määrärahan määräaikaisen seurakuntapastorin palkkaamiseen kuudeksi kuukaudeksi.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

------------------------------------------------------------Kirkkoneuvosto
21.4.2021, 49 § Tuomiokapitulin antama virkamääräys Reetta Kallanteelle (ent. Pirskanen) Siilinjärven seurakunnan I
seurakuntapastorin viransijaisuuteen on 31.7.2021 asti. Näin ollen kirkkoneuvosto täydentänee esitystään kirkkovaltuustolle siten, että Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen virka lakkautetaan 1.8.2021
alkaen.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

50 §

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Siilinjärven seurakunnan III kappalaisen
viran 1.8.2021 alkaen. Kirkkovaltuusto varaa vuosittain työvoimatarpeen mukaan määrärahan määräaikaisen seurakuntapastorin palkkaamiseen kuudeksi kuukaudeksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vakuutusten kilpailutuksen tarjouksen hyväksyminen

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

Meklaritalo Oy on toteuttanut vakuutusten kilpailutuksen talousjohtajan toimeksiannosta. Vakuutusmeklari Päivi Nivala on tiedottanut, että seurakunnan kaikkien vakuutusten kilpailutus on saatu päätökseen ja kaksi vakuutusyhtiötä on antanut tarjouksensa määräajassa. Vakuutusten hinta kokonaisuutena alenee merkittävästi. Kilpailutuksessa on käytetty hankintamenettelynä avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).
Kilpailutus toteutettiin vakuutuslajipohjaisena kilpailutuksena osakokonaisuuksittain, missä tavoitteena ei ollut valita vain yhtä vakuutusyhtiötä vaan parhaat tarjoukset vakuutuslajeittain vakuutusyhtiöiltä. Tarjoukset on pyydetty nykyisen turvan tasolla.
Kilpailutus jaettiin kahteen osakokonaisuuteen (tarjouksen ovat jättäneet 29.3.2021 klo 16 mennessä):
osakilpailutus 1 – Muu vahinkovakuutus: omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset, ryhmätapaturmavakuutus sekä ajoneuvo- ja liikennevakuutukset (Pohjola Vakuutus Oy)
osakilpailutus 2 - Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Pohjola Vakuutus Oy)
Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät olleet sallittuja. Kilpailutukseen saattoi osallistua tarjoamalla osatarjouksia yhteen tai kahteen osa-alueeseen. Tarkemmat tiedot vakuutuskilpailutuksesta liitteessä 2.
Meklaritalo Oy suosittelee valitsemaan Pohjola Vakuutus Oy:n muun vahinkovakuutuksen sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutuksenantajaksi. Osien 1 ja 2 yhteissäästö vuositasolla on
8.150 €.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy kilpailutuksen tuloksen ja päättää jatkaa vakuutussopimusta Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa 1.9.2021 alkaen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2

Meklaritalo Oy:n esitys vakuutuskilpailutuksesta
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Ansiomerkkitoimikunnan nimeäminen vuosille 2021-2022

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

Kirkkoneuvostolla on oikeus hakea kunnia- ja ansiomerkkejä sekä arvionimiä seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Seurakunnassa on ollut kirkkoneuvoston nimeämä kolmejäseninen ansiomerkkitoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kirkkoneuvostolle kunnia- ja ansiomerkkien
ja arvonimien hakemiset. Toimikunnan jäseninä vuosina 2019-2020 ovat toimineet Urpo Reponen
(pj.), Lauri Katainen ja Ritva Venäläinen.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

52 §

Kirkkoneuvosto nimeää kolmijäsenisen ansiomerkkitoimikunnan 2021-2022 toimikaudelle. Lisäksi
talousjohtaja esittää, että toimikunnalle nimetään sihteeriksi Sirpa Suni.
Kirkkoneuvosto nimesi ansiomerkkitoimikuntaan Lauri Kataisen, Ritva Venäläisen sekä Anu Kopposen ja sihteeriksi Sirpa Suni.

Omaisuuden tarkastajan nimeäminen vuosille 2021-2022

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

Kirkkoneuvoston 24.10.2012 hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kirkkoneuvosto nimeää
toimikaudekseen vähintään yhden omaisuuden tarkastajan, joka vuosittain tarkastaa seurakunnan
omistamien rakennusten ja niissä olevan irtaimiston kunnon. Tarkastajalla tulee olla hyvät perustiedot
ja –taidot rakennusten irtaimiston kunnon arviointia varten (esim. rkm, RI). Tarkastuksesta laaditaan
pöytäkirja, joka saatetaan kirkkoneuvostolle, kirkkovaltuustolle ja tilintarkastajalle tiedoksi. Vuosina
2019-2020 omaisuuden tarkastajana on toiminut Janne Kasurinen.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto nimeää yhden omaisuuden tarkastajan toimikaudelle 2021-2022.

Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi omaisuuden tarkastajaksi Janne Kasurisen.

53 §

Siilinjärven Kotipolku Oy hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä yhtiökokousedustajan nimeäminen
vuosille 2021 – 2022

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

Siilinjärven Kotipolku Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Siilinjärven kunta ja Siilinjärven seurakunta nimeävät kumpikin yhden varsinaisen ja
yhden varajäsenen ja muut viisi varsinaista ja viisi varajäsentä valitsee varsinainen yhtiökokous.
Siilinjärven seurakunnan edustajana hallituksessa vuosina 2019-2020 toimi Saara Lehtola ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Ritva Venäläinen. Yhtiökokousedustajana toimi Liisa Väätäinen ja varaedustajana Leena Korhonen.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto nimeää Siilinjärven Kotipolku Oy:n
1. hallitukseen vuosille 2021-2022 yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen; sekä
2. yhtiökokousedustajaksi yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.
Kirkkoneuvosto nimesi hallituksen Siilinjärven Kotipolku Oy:n hallituksen jäseneksi Saara Lehtolan ja
hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kyllikki Puustisen. Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Liisa Väätäsen ja varajäseneksi Leena Korhosen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päivi Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28 § 1. mom. 4 kohta mukaan ja poistui kokouksesta tämän
asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen

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

Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ry:n (SLS) ylin päättävä elin. Se kokoontuu vuosittain Lähetysjuhlien yhteydessä. Vuosikokous vahvistaa Lähetysseuran tilinpäätöksen sekä valitsee hallituksen.
Vuosikokoukseen lähettävät edustajia SLS:n jäsenet eli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat. SLS:lla on lisäksi muita yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä.
Siilinjärven seurakunta on SLS:n jäsenseurakunta. Lähetysseuran hallitus on päättänyt, että vuosikokous
pidetään 12.6.2021 Helsingissä etäyhteyksin.
SLS pyytää seurakuntaamme nimeämään edustajat vuosikokoukseen 10.5.2021 mennessä. Seurakunnat
saavat SLS:n sääntöjen mukaan lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia jäsenmääränsä mukaisesti seuraavasti:
- 15000 jäsentä: enintään 2 edustajaa
15001 – 30000 jäsentä: enintään 3 edustajaa
yli 30000 jäsentä: enintään 4 edustajaa
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

55 §

Kirkkoneuvosto valitsee kolme kokousedustajaa edustamaan Siilinjärven seurakuntaa Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokouksessa 2021.
Kirkkoneuvosto valitsi kokousedustajiksi Kari Ojalan, Annukka Jäntti-Ciprianin sekä Sirpa Tuomiston.

Koulutussuunnitelman täydennys

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

Vs. lapsityönohjaaja Virpi Rissanen ja johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen anovat lisäystä koulutussuunnitelmaan 2021. Koulutus johon he ovat hakeutumassa on Seurakuntaopiston järjestämä verkkokoulutus; ”Lähiesimiestyön ammattitutkinto”. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen tarkoituksena on kehittää lähijohtamistaitoja. Koulutukseen sisältyy mm. kehityskeskustelut, työhyvinvoinnin ja vuorovaikutustaitojen osaamisen vahvistamisen elementit.
Tutkinto soveltuu esimerkiksi tiimien vetäjille, osastonhoitajille ja muissa lähiesimiestehtävissä yhteiskunnallisilla aloilla ja seurakunnissa toimiville. Tutkinto tarjoaa kehittymismahdollisuuksia jo pidempään esimiestyössä toimineille, mutta soveltuu myös uusille esimiehille.
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen kehittää osaamista mm.
ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa
henkilöstöhallinnon toiminnoissa ja toimialaasi liittyvän lainsäädännön huomioinnissa
toiminnan kannattavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä
työhyvinvoinnin johtamisessa
henkilöstön osaamisen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti
työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä.
Oppisopimuskoulutuksena osallistumismaksu on 100€/ hlö. Koulutuksen kesto on noin vuosi, joista
verkko-opetuspäiviä on vuonna 2021 seitsemän ja vuonna 2022 neljä eli yhteensä 11 päivää.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Virpi Rissasen ja Sauli Paavilaisen opiskelu tapahtuisi oppisopimuksella. Heidän työpaikkaohjaajakseen
on lupautunut johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikainen.
Kirkkoneuvoston 25.11.2020 hyväksymän koulutussuunnitelman mukaan on hallintoelinten kustannuspaikalle varattu 3.000 euron koulutusmäärärahavaraus välttämättömään, ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarkoitettuun koulutukseen, joka ei koulutussuunnitelmaa vahvistettaessa ole ollut tiedossa.
Ottaen huomioon Rissasen ja Paavilaisen anomuksessa esittämä koulutuksen laatu, koulutukseen käytettävä aika ja koulutuksen kustannukset, kirkkoneuvosto voi hyväksyä anomuksen.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy vs. lapsityönohjaaja Virpi Rissasen ja johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilaisen koulutusanomuksen. Työnantaja maksaa koulutusmaksun á 100 €.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

56 §

Investointiosaan lisätalousarvio vuodelle 2021

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

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuudesta. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita ja henkilöstöä, ja
se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1).
Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, on kirkkoneuvoston anottava kirkkovaltuustolta lupa
määrärahan ylittämiseen.
CoVid-19-pandemian aikana on otettu käyttöön ääni- ja kuvaviestien lähettäminen ainoana keinona
toimittaa lakisääteiset jumalanpalvelukset. Vuoden 2020 aikana sekä vuoden 2021 alusta on käytetty
ulkopuolisen toimittajan striimauspalvelua. Striimauspalvelun hinta on ollut 350,- kerta. Vaikka poikkeustilan vaatimia jumalanpalveluksen striimauksia ei enää jatkossa lakimääräisesti tarvittaisikaan, on
se osoittautunut tämän päivän tavaksi tavoittaa ihmisiä paikkakunnalla ja sen ulkopuolella. Striimaus
palvelee erityisesti kotona olevia, hoitolaitosten asukkaita ja kaikkia heitä, joita eivät pääse tulemaan
kirkkoon. Kirkkoneuvosto esittää hankittavaksi kirkkoon kiinteät striimauslaitteet, jotta palvelua voidaan laajentaa kirkollisissa toimituksissa. Striimausvälineistön hankinta mahdollistaa toimituksien striimauksen kuvan ja äänen kanssa omaisille, häävieraille, morsiusparille jne. tallenteena ja/tai suoralähetyksenä.
Kirkkoneuvosto esittää hankittavaksi striimausvälineistön 15.000 euron hintaan, johon sisältyy 3 robottikameraa, ohjausvälineistö sekä asennustyöt.
Lisäksi kirkon äänentoistolaitteiden uusimiseen varattu 15.000 euron määräraha ylittyi 10.000 euroa
kokonaiskustannuksen ollessa 25.000 euroa. Lisämäärärahatarve on 10.000 euroa. Kirkkoneuvosto
esittää lisämäärärahaa äänentoistolaiteinvestointiin.
Talousjohtajan
esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy lisätalousarvion ja esittää kirkkovaltuustolle 25.000 euron määrärahan lisäystä kirkon äänentoistolaitteiden kustannuksiin sekä striimaukseen käytettävien robottikameroiden
hankintaan.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ilmoitusasiat

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

1. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
14
Tilapäisen viranhaltijan työntekijän palkkaaminen (Ålander Mika 1.6. – 1.8.2021)
15
Työsopimuksen jatkaminen: Sari Hakkarainen ja Arja Ropponen (1.4. – 6.6.2021)

2. Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
10
Luottotappioiden kirjaaminen
11
Sähkösuunnitelman hankinta Viinamäen hautausmaalle
12
Sortumasuojan (haudan tukipelti) hankinta hautausmaalle
13
Toimistosihteeri Anna Liisa Savolaisen työajan muuttaminen määräajaksi (3.5. – 30.7.2021)
14
Emännän palkkaaminen leirikeskukselle (Tiina Kinnunen 31.5. – 31.7.2021)
15
Emäntä Tarja Ihalaisen työajan muuttaminen määräajaksi (5.4. – 30.4.2021)
16
Kuntotutkimuksen hankinta seurakuntatalon tulevaan remonttiosaan

3. Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 17.3. – 13.4.2021 sähköisesti tehdyt viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 63-94 ja talousjohtaja 41-65.

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

58 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

