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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.4.–27.5.2019 viraston
aukioloaikoina.

Olli Kortelainen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
27.5.2019.

toimistosihteeri
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PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

4 / 2019

Kokousaika

24.4.2019 klo 18.00 – 19.26

Kokouspaikka

Seurakuntatalon kokoushuone

Läsnä olleet jäsenet
ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet
Kortelainen Olli, kirkkoherra, puh.joht.
Ahonen Antti Pekka
Heikkinen Päivi
Juvonen Jarkko
Katainen Lauri
Kröger Risto
Lehtola Saara
Venäläinen Ritva
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet
ja läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

1

Varajäsenet
Kasurinen Janne
Oksman Merja
Tolvanen Joonas
Ojala Kari
Sopanen Markku
Kauppinen Saara
Puustinen Kyllikki
Eskola Suvi

Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri
Markkanen Tapio, kirkkovaltuuston pj.
Korhonen Leena, kirkkovalt. varapj.

§§ 51 - 58

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Olli Kortelainen
puheenjohtaja

Urpo Reponen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus- Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kätoimitus 24.4.2019
sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Antti Pekka Ahonen
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Päivi Heikkinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 25.4.-27.5.2019.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

24.4.2019

51 §

Sivu 2

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 23.1.2019 vuoden 2019 kokousten aikataulun ja päätti, että kokouskutsu
asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen postitetaan kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokous on kutsuttu koolle hyväksytyn aikataulun mukaisesti ja kokouskutsu
asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen on postitettu 16.4.2019.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

52 §

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Puheenjohtaja totesi nimenhuudon jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 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
Antti Pekka Ahonen ja Päivi Heikkinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys
’
Päätös

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Antti Pekka Ahosen ja Päivi Heikkisen.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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24.4.2019

53 §

Sivu 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

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

54 §

SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611

Siilinjärven seurakunta on Suomen Lähetysseura (SLS) ry:n jäsenseurakunta. SLS pitää vuosikokouksensa Lähetysjuhlien yhteydessä lauantaina 18.5.2019 klo 10 Jyväskylän kaupunginteatterissa (Vapaudenkatu 36, 40100 Jyväskylä). SLS pyytää seurakuntaamme nimeämään edustajat vuosikokoukseen.
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
Lähetystyön talousarviossa on varauduttu kahden kokousedustajan matka- ja majoituskustannuksiin.
Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi kokousedustajaa edustamaan Siilinjärven seurakuntaa Suomen
Lähetysseura ry:n vuosikokouksessa.
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Antti Pekka Ahosen ja Päivi Heikkisen edustamaan Siilinjärven seurakuntaa Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OHJEET KIRKON JA MUIDEN SEURAKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ KONSERTTEIHIN
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611

Siilinjärven kirkko on varsin suosittu konserttien järjestämispaikkana. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet kirkon ja muiden tilojen käytöstä konsertteihin ja muihin taidetilaisuuksiin 13.10.2005.
Käytäntö on osoittanut, että ohjeita on syytä päivittää tämän päivän tilannetta vastaavaksi.
Kirkkojärjestyksen 14 luvun 2 §:n mukaan ”uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Kun kirkko on vihitty, sitä saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon
käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä.”
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 28 §:n mukaan ”kanttorin tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Hän vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa.”
Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

56 §

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 1 olevat ohjeet kirkon ja muiden seurakunnan tilojen käytöstä
konsertteihin ja muihin taidetilaisuuksiin sekä tilaisuuden tuoton tilittämisestä ja valvonnasta.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

VIINAMÄEN HAUTAUSMAAN AIDAN SUUNNITTELU
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on määrärahavaraus Viinamäen hautausmaan aidan uusimiseen. Hankkeessa on varauduttu rakentamaan vanhan kaadetun kuusiaidan tilalle
uusi aita. Myös Kasurilantien puoleisen kuusiaidan uusimiseen on varauduttu. Hankinnassa
huomioidaan myös mahdolliset kunnan rakennusvalvonnan asettamat vaatimukset aidan sijoituksen, rakenteen ja maisemallisten seikkojen suhteen.
Luottamushenkilöpuheenjohtajiston kanssa käydyn keskustelun perusteella on aidan suunnittelijaksi kutsuttu rakennusarkkitehti Helvi Miettinen Arkkitehtisuunnittelu Siilin RA-toimisto Oy:ltä aikapalkkioperusteella. Hän on selvittänyt, ettei Siilinjärven kunta näe esteitä Kasurilantien puoleisen aidan uusimiseen. Kokoukseen saataneen Helvi Miettiseltä jo joitain ajatuksia ja näkökulmia
aidan toteuttamiseksi. Häneltä on tilattu 2-3 vaihtoehtoista suunnitelmaa, joista aitavalinta tulisi
tehtäväksi. Suunnittelun tavoite on, että kirkkoneuvosto voisi hyväksyä suunnitelman toukokuun
kokouksessaan. Tässä vaiheessa kirkkoneuvostolla on mahdollisuus antaa toiveita, ideoita ja
näkökulmia suunnittelua varten.
Talousjohtajan
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että hautausmaan aidan suunnittelu on käynnistetty ja antaa
mahdollisen oman lausuntonsa huomioitavaksi suunnittelussa.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto esitti lausuntonaan, että aidan tulisi nopeasti toteutettavissa ja helppohoitoinen. Kasurilantien puoleinen kuusiaita voidaan kaataa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 0447284621.

1) Kirkkohallituksen yleiskirjeet (kts. http://sakasti.evl.fi)
5/2019 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2019
6/2019 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
7/2019 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
8/2019 Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje
2) Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 12.3.-15.4.2019 sähköisesti tehdyt viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 71-135 ja talousjohtaja n:ot 77-149. Päätökset koskevat mm. henkilöstön palvelussuhteiden perustamisia, palkkatietoja, palveluaikoja, koulutuksia, lomia sekä
virka- ja työvapaita. Päätösluettelot ovat nähtävissä kokouksessa.
3) Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
7
13.3.2019 Nuorten kausityöntekijöiden valinta (62 hakijaa)
8
13.3.2019 Määräaikaistalletusten uusiminen
9
1.4.2019 Emännän sijaisen työsuhteen jatkaminen (Mirja Patja 30.3.-5.5.19)
10 3.4.2019 Hautaustoimen kausityöntekijöiden valinta (40 hakijaa)
11 11.4.2019 Suntion sijaisen palkkaaminen (Jukka Miettinen)
4) Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
18 20.3.2019 Vuosidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika (Teemu Voutilainen)
19 28.3.2019 Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen konsertti Siilinjärven kirkossa
20 2.4.2019 Kesänuorisotyönohjaajan palkkaaminen (Linda Dahlbacka 27.5.-31.8.19)
21 15.4.2019 Osittaisen hoitovapaan myöntäminen (Heidi Tarvainen)
5) Terveiset Saari-Julkulan osakaskunnan kokouksesta ja laiturihankkeesta Tomperiin (Jarkko
Juvonen).
6) Aikuistyön vastuuryhmä vuosille 2019-2020: Antti Pekka Ahonen, Jarkko Juvonen, Irma Räsänen, Armi Salo, Anita Snellman, Matti Ulmanen, Teemu Voutilainen, Liisa Väätäinen ja
Jorma Väätäinen.
7) Kirkkoneuvoston johtavalle diakonianviranhaltijalle Liisa Tiilikaiselle myöntämä koulutus
6.4.2019 on peruuntunut (Kn 20.3.2019 § 40).
Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

58 §

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusteltiin seurakunnan 100-vuotishistoriikin laadinnasta, jota kannatettiin. Hanketta varten on tarve varata määrärahaa jo vuoden 2020 talousarvioon.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

