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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.8.–27.9.2019 viraston aukioloaikoina.

Olli Kortelainen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
27.9.2019.
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Varajäsenet
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Olli Kortelainen
puheenjohtaja

Liisa Väätäinen
puheenjohtaja
§ 85

Urpo Reponen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus- Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittoimitus 27.8.2019
telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Lauri Katainen
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Risto Kröger

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.8.-27.9.2019.
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73 §

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. Kokousaikaa on muutettu sovitusta aikataulusta. Kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen on postitettu 16.8.2019.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

74 §

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
Lauri Katainen ja Risto Kröger.

Puheenjohtajan
päätösesitys
’
Päätös

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Kataisen ja Risto Krögerin.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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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.
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VIINAMÄEN HAUTAUSMAAN AIDAN SUUNNITTELU / AITATYYPIN VALINTA
Valmistelija/esittelijä: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Kirkkoneuvosto
24.4.2019 § 56
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

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että hautausmaan aidan suunnittelu on käynnistetty ja antaa
mahdollisen oman lausuntonsa huomioitavaksi suunnittelussa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto esitti lausuntonaan, että aidan tulisi nopeasti toteutettavissa ja helppohoitoinen. Kasurilantien puoleinen kuusiaita voidaan kaataa.
------------------------------Kirkkoneuvosto
29.5.2019 § 62
Rakennusarkkitehti Helvi Miettinen on laatinut kolme luonnosvaihtoehtoa Viinamäen hautausmaan aidaksi (liite 1). Vaihtoehtoina luonnosvaiheessa ovat teräsaita, hirsiladonta tai graafisen
betoniaidan ja teräsaidan yhdistelmä. Toteuttamisen ja vuosittaisen hoidon kannalta tarkasteltuna teräsaita olisi todennäköisesti kaikkein helpoin ja edullisin sekä huoltovapain vaihtoehto.
Teräsaitojen toimittajia on useita ja valmiitakin aitamalleja on runsaasti tarjolla. Hirsiaita on mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta vaatii enemmän perustustöitä ja tulevaisuudessa huoltoa. Myös
betoniaita vaatisi vahvat perustukset. Betoniaidan osalta riskiksi on arvioitu tasopinnat, joihin
graffitit helposti iskevät ja aitaan mahdollisesti sijoitettavat graafiset symbolit kärsivät puhdistuksesta.
Aidan jatkosuunnittelua varten tulisi päättää minkä aitatyypin pohjalta suunnittelua jatketaan. Rakennusarkkitehti Helvi Miettinen on kutsuttu mukaan kokoukseen esittelemään vaihtoehtoja.
Talousjohtajan
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto valitsee rakennusarkkitehdin esittelyn jälkeen aitatyypin, jonka pohjalta Viinamäen hautausmaan aidan suunnittelua jatketaan.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti talousjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti jättää
asian pöydälle lisävalmisteluja varten. Arkkitehdiltä pyydetään julkisivuluonnokset aidasta pitemmältä matkalta ja eri vaihtoehtojen kustannusarviot.

---------------------------Kirkkoneuvosto
21.8.2019 § 76
Rakennusarkkitehti Helvi Miettinen on toimittanut aitavaihtoehdoista aitamallit, sijaintikartat ja julkisivuluonnokset aitamallien sijoittamista maastoon (liite 1). Kustannusarviot saadaan viikolla 34.
Arkkitehti on kutsuttu kokoukseen esittelemään suunnitelmia.
Arkkitehti on sijaintikartassa esittänyt, että hautausmaan Kasurilantien puoleisella sivulla olisi joko
hirsiaita tai graafinen betoniaita ja muilla sivuilla teräsaita. Teräsaidan sijoittaminen myös Kasurilantien puoleiselle sivulle on toki myös mahdollista. Mahdollista olisi myös se, että Kasurilantien
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puoleisella osalla säilytettäisiinkin toistaiseksi nykyinen kuusiaita ja toteutettaisiin vain teräsaidan
rakentaminen hautausmaan itä- ja pohjoissivuille.
Aidan rakentaminen, valittiinpa mikä vaihtoehto tahansa, pystytään toteuttamaan vasta vuoden
2020 keväällä/kesällä. Syksyn ja talven aikana voidaan suorittaa hankinnan kilpailuttaminen ja
päätöksenteko.
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 €.
Suunnittelija on 27.8.2019 toimittanut aitavaihtoehdoista RI Henri Savolaisen laatimat alustavat
kustannusarviot. Kustannusarvion perusteella eri aitavaihtojen hankintakustannukset perustamistöineen muodostuisivat seuraaviksi (sisältyy alv 24 %):
1. Betonielementtiaita (133 elementtiä) + teräsaita (136 elementtiä) yht. 817.383 e
2. Hirsiaita (133) + teräsaita (136) yht. 797.596 e
3. Kokonaan teräsaita (269) yht. 621.992 e.
Hankintakustannukset muodostuvat kaikissa vaihtoehdoissa huomattavan kalliiksi. Vaihtoehtoinen malli, jossa Kasurilantien puoleisella sivulla säilytettäisiin toistaiseksi kuusiaitana ja muualle
rakennettaisiin arkkitehdin suunnitelman mukainen teräsaita, tulisi maksamaan kustannusarvion
mukaisella hinnoittelulla 346.836 euroa. Hinta olisi merkittävästi edullisempi, jos aitamallina käytettäisiin aitavalmistajien vakiomalleja.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hylkää kaikki aitavaihtoehdot kustannuksiltaan liian kalliina ja päättää säilyttää
toistaiseksi Kasurilantien puoleisen kuusiaidan. Suunnittelijalle annetaan tehtäväksi laatia tarjouspyyntöä varten suunnitelma teräsaidasta hautausmaan pohjois- ja länsisivuille käyttäen aitatoimittajien vakiomalleja.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KAMERAVALVONNAN HANKKIMINEN
Valmistelija/esittelijä: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Vuoden 2020 talousarviossa on tavoitteena hankkia kirkon sisätiloihin sekä kirkon ja seurakuntatalon ulkoalueille kameravalvontajärjestelmä. Järjestelmän kertaluonteisiin rakentamiskuluihin
(asennus, kaapelointi, maanrakennus, koulutus) on varattu talousarvion investointiosassa 15.000
euron määräraha. Itse laitteet tietoliikenneyhteyksineen on suunniteltu hankittavaksi 48 kk:n leasing-sopimuksella ja siihen on varattu käyttötalousosaan kuluvalle vuodelle yhteensä 4.200 euron
määräraha.
Seurakunta on sitoutunut kameravalvonnan osalta Kirkkohallituksen ja KL-Kuntahankinnat Oy:n
suorittaman kilpailutuksen perusteella laadittuun sopimukseen. Kilpailutus on käsittänyt kameravalvontajärjestelmän kokonaispalveluna ”avaimet käteen” –periaatteella. Kilpailutuksen on voittanut Viria Security Oy, jonka kanssa tehty sopimus (KLKH032) on voimassa 1/2020 saakka +1+1
optiovuotta.
Viria Security Oy suunnitteli alun perin seurakunnalle kameravalvontajärjestelmän, joka sisälsi
kamerat ja keskitetyn kameroiden tallennusjärjestelmän. Kamerat sijaitsevat seurakunnan kiinteistössä ja tallennin joka seurakunnan tai Virian laitetilassa. Viria omistaisi laitteet ja ohjelmiston
sekä vastaisi niiden hankinnasta ja ylläpidosta. Seurakunta maksaisi palvelusta kiinteän kuukausihinnan sopimuskauden ajan. Viria vastaisi myös palvelun toiminnasta ja huollosta. Järjestelmään kuuluisi yhdeksän ulkokameraa ja kirkkoon viisi sisäkameraa. Suunnitelman mukaan palveluveloitus 14 kamerasta olisi yhteensä 620,92 e/kk + alv. Kertaluonteiset käyttöönottomaksut
olisivat yhteensä 12.118,52 euroa + alv. Hankinnan kokonaiskustannus oli tässä vaihtoehdossa
48 kk:n sopimuksella yhteensä 51.984,12 euroa.
Koska hankinnan kokonaiskustannus muodostui varsin korkeaksi, laati Viria Security Oy talousjohtajan pyynnöstä vaihtoehtoisen suunnitelman, jossa kameramäärää vähennettiin kahdella ja
ulkokameramallit vaihdettiin FULL HD-tasosta HD-tasoon. Muutoksen myötä kk-maksu olisi ollut
493,90 e/kk + alv (7.349 e/v). Hankinnan kokonaiskustannus olisi tämän jälkeen 48 kk:n sopimuksella noin 43.400 euroa.
Kirkkoneuvosto päätti 29.5.2019 keskustelun jälkeen, ettei kameravalvontaa hankita kummankaan edellä mainitun vaihtoehdon mukaisessa laajuudessa vaan Viria Security Oy:ltä päätettiin
pyytää suunnitelma pelkästään kirkon ulkoalueiden kameravalvonnasta.
Viria Security Oy on laatinut uuden suunnitelman kirkon ulkoalueiden kameravalvonnasta. Uusi
vaihtoehto sisältää viisi ulkokameraa. Kirkon ulkoalueiden lisäksi myös seurakuntatalon kirkon
puoleinen pääty voidaan valvoa. Kamerat olisivat FULL HD-tasoa ja vuokralaitteita. Vastuu
laitteiden toiminnasta ja huollosta olisi Viria Security Oy:llä. Vaihtoehdon mukaan palveluveloitus
kameroista ja valvonnasta yhteyksineen 48 kuukauden sopimuksella olisi 286,05 e/kk + alv. Kertaluontoiset käyttöönotto- ja asennusmaksut olisivat arvion mukaan 6.789,03 euroa + alv. Hankinnan kokonaiskustannukseksi 48 kk:n sopimuksella muodostuisi noin 25.400 euroa.
Hankintakustannukset jäävät tässä tapauksessa alle käyttöomaisuuden inventointirajan, joten
hankinta tapahtuisi kokonaan käyttötalouden kuluna. Vuodelle 2019 kohdistuisi kertaluonteisia
maksuja noin 8.400 euroa ja vuokrakuluja noin 1.200 euroa. Vuodesta 2020 alkaen vuokran
vuosikustannukset olisivat noin 4.300 euroa.
Talousjohtajan
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto päättää hankkia Viria Security Oy:ltä kirkon ulkoalueiden kameravalvonnan suunnitelman mukaisesti kokonaispalveluna 48 kuukauden vuokra-ajalla.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että tarkistetaan mahdollisuus valvoa myös seurakuntatalon pääsisäänkäynti.
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SIJOITUSTOIMINNAN OHJEIDEN HYVÄKSYMINEN
Valmistelija/esittelijä: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Kirkkovaltuuston 3.5.2017 hyväksymän seurakunnan taloussäännön 13 §:n mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä voidaan siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle, jonka tulee tehdä päätös sijoituksista
ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n 4 kohdan mukaan talousjohtaja päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa seurakunnan kassavarojen sijoittamisesta.
Taloussäännön mukaan sijoitustoiminnassa sovelletaan myös Kirkon eläkerahaston vastuullisen
sijoittamisen ohjeita. Eläkerahasto on päivittänyt vastuullisen sijoittamisen ohjeitaan viimeksi
3.10.2018. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettiset arvot muodostavat pohjan Kirkon eläkerahaston vastuulliselle sijoitustoiminnalle. Eläkerahasto keskittyy erityisesti vastuullisesti toimivien sijoituskohteiden suosimiseen ja yritysten toimintatapoihin vaikuttamiseen. Omaisuudenhoitajavalinta ja yhteistyön kehittäminen ovat keskeinen osa eläkerahaston vastuullista sijoitustoimintaa.
Kirkkoneuvosto on 15.2.2006 hyväksynyt ohjeet seurakunnan varojen sijoittamisesta. Ohje on
monilta osin jo vanhentunut ja vaatii päivittämistä. Seurakunnalla on tällä hetkellä käytössä täyden valtakirjan varainhoitopalvelu Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n kanssa. Nykyinen sopimus
on tehty 18.5.2010 ja seurakunta on kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti sitoutunut siihen 10
vuodeksi. Sopimus kuitenkin jatkuu, ellei sitä erikseen irtisanota. Mikäli seurakunta haluaa kilpailuttaa omaisuudenhoitajan ensi keväänä, on sijoitustoiminnan ohjeistusta hyvä tarkistaa.
Liitteenä 2 on ehdotus uudeksi sijoitustoiminnan ohjeeksi. Ohjeessa sitoudutaan vastuulliseen
sijoittamiseen ja kuvataan mitä se on käytännössä. Maksuliikennevarana pidetään kolmen kuukauden toiminta- ja investointikuluja vastaavaa määrää (v. 2019 noin 1,1 milj. euroa). Sen ylittävistä varoista enintään 30 % (0,6 milj. euroa) voidaan käyttää lyhytaikaisiin sijoituksiin ja enintään
70 % (1,4 milj. euroa) pitkäaikaisiin sijoituksiin. Lyhytaikaisessa sijoittamisessa tuottotavoite on
inflaatiotasoa vastaava taso ja pitkäaikaisessa sijoittamisessa 4-5 %. Pitkäaikaista sijoittamista
varten on määritelty perusallokaatio eli sijoitusten jakautuma eri omaisuuslajeihin. Asiakirja sisältää ohjeita myös omaisuudenhoitajan valintaan ja seurantaan sekä sijoitustoiminnasta raportoimiseen.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sijoitustoiminnan ohjeen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 8

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEIDEN TARKISTAMINEN
Valmistelija/esittelijä: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Kirkkoneuvosto on 17.2.2016 hyväksynyt seurakunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeissa on määritelty mm. hankintojen hankintarajat sekä osto- ja myyntilaskujen sekä palkkojen
ja palkkioiden hyväksymismenettely. Ohje on edelleen pääosin toimiva, mutta laskujen ja palkkojen hyväksymismenettelyä on tarpeen tarkistaa. Kirkkoherran estyneenä ollessa hyväksyjänä
voisi toimia talousjohtajan sijasta kirkkoherran sijainen. Maksatusaineistojen hyväksymisen voisi
talousjohtajan estyneenä ollessa hoitaa kirkkoherran sijasta talousjohtajan valtuuttama toimistosihteeri. Mahdollista on myös antaa maksuaineistojen hyväksyminen Kirkon Palvelukeskuksen
hoidettavaksi määräajaksi tai toistaiseksi. Maksuaineistot muodostuvat automaattisesti seurakunnan hyväksymistä ostolaskuista, matka- ja kululaskuista sekä palkoista ja palkkioista, joten
maksuaineiston hyväksyminen on lähinnä rutiinitoimenpide. Em. järjestelyillä erityisesti vuosilomien ajalla sijaismäärittelyt tietojärjestelmissä helpottuisivat. Myös mahdollisten kirkkoherran ja
talousjohtajan yhtäaikaisten poissaolojen aikana sijaismäärittelyt helpottuisivat.
Liitteenä 3 on tarkistetut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Muutokset aiempaan on merkitty
yliviivauksin ja punaisella tekstillä.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy tarkistetun talousarvion täytäntöönpano-ohjeen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PUUKAUPPA RYHJÄNPURO-, KILPINIITTY- JA RUOKOKALLIO-TILOILTA
Valmistelija/esittelijä: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Siilinjärven kunnan Kehvon kylässä sijaitsevilla tiloilla Ryhjänpuro 2:10 ja Kilpiniitty 6:125 tiloilla
ja Väänälänrannan kylässä sijaitsevalla Ruokokallio 7:54 tilalla on seurakunnalla leimikot, joiden
yhteispinta-ala on 41,7 ha. Tästä 5,3 ha on avohakkuuta Ryhjänpuro-tilalla ja loppuosa on yläharvennus-, ensiharvennus- tai harvennushakkuuta. Leimausselosteen mukaan puukertymäarvio
leimikoissa on yhteensä 3.780 m³, josta noin 70 % on kuusitukkia ja –kuitua.
Leimikoista on pyydetty 8.7.2019 ostotarjouksia pystykauppana 9.8.2019 mennessä Stora Enso
Metsä Oy:ltä, Iisalmen Sahat Oy:ltä, UPM-Kymmene Metsä Oyj:ltä, Keitele Forest Oy:ltä, Metsäliitto Osuuskunnalta ja Harvestia Oy:ltä. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että hakkuut suoritetaan 30.9.2020 mennessä.
Määräaikaan mennessä ostotarjouksen ovat jättäneet kaikista leimikoista Stora Enso Metsä Oy,
UPM-Kymmene Metsä Oyj ja Metsäliitto Osuuskunta. Iisalmen Sahat Oy on jättänyt tarjouksen
vain Ryhjänpuron leimikosta avohakkuun osalta, joten tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen.
Stora Enso on tehnyt tarjouksen tiloittain, Metsäliitto ja UPM kuvioittain. Eri puutavaralajeilla on
lisäksi eri hintoja riippuen hakkuutavasta. Tarjousten puumäärät poikkeavat osittain leimausselosteen puumääristä. Yksityiskohtaisen hintavertailun tekeminen on tämän vuoksi vaikeaa. Ostotarjousten paremmuuden vertailu voidaan tehdä vertailemalla keskeisten puutavaralajien yksikköhintoja.
Yksikköhinnat:
Kuusitukki (yh. 1.400 m³)
Kuusikuitu (yht. 1.230 m³)
Koivukuitu (yht. 425 m³)
Mäntykuitu (yht. 345 m³)
Mäntytukki (yht. 240 m³)
Kuusilaho (yht. 105 m³)
Koivutukki (yht. 35 m³)

UPM Kymmene
61,50/52,00/30,00
17,70/16,00/11,00
17,00/15,50/11,00
17,70/16,00/11,00
60,50/52,00/51,00
11,00/8,50
45,00/38,00

Metsäliitto
60,00/52,00
21,50/19,20/18,60
20,00/18,60
21,00/19,20/18,60
58,00/52,00/50,00
10,00/6,00/5,00
47,80/44,00/42,00

Stora Enso
54,00/53,00/40,00
22,00/19,00/13,50
19,50/17,50/12,50
22,00/19,00/13,50
55,00/51,00
17,00/15,00/12,00
45,00/42,00

Kaupan arvoksi muodostuisi Metsäliiton hinnoilla noin 136.000 euroa, UPM Kymmene Oy:n hinnoilla 129.000 euroa ja Stora Enso Oyj:n hinnoilla 125.000 euroa.
Metsäliitto maksaisi kantokäsittelyn ja ennakkoa 20 % kauppahinnasta. Seurakunnalla olisi mahdollisuus sijoittaa A-lisäosuuksiin 6,5 %:n korolla. Tällöin ennakkoa voitaisiin maksaa jopa 40 %.
Mikäli latvusmassan keruu halutaan suorittaa, siitä Metsäliitto maksaisi 3,60 €/ m³. Kauppa kerryttää myös bonusta tilille arviolta 0,60 €/ m³.
Stora Enso maksaisi kantokäsittelyn ja 10.000 euroa ennakkoa. Käytössä on myös tähtiasiakkaalle puukaupan bonus 0,70 €/ m³.
UPM Kymmene maksaisi ennakko 10 % kauppahinnasta ja antaisi 1,40 €/ m³ palvelubonusta,
jonka voisi käyttää uudistamistöiden yhteydessä. Bonus edellyttää ns. kumppanuussopimuksen
tekemistä.
Metsäliitto Osuuskunnan tarjousta voidaan pitää yksikköhintataso ja muut ehdot huomioiden parhaana. Osa kauppahinnasta kannattaa harkita sijoitettavaksi Metsäliiton A-lisäosuuksiin. Seurakunnalla on aiempia sijoituksia Metsäliiton osuuksissa yhteensä 14.480 euroa, joista A-osuuksissa vain 112 euroa.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hylkää Iisalmen Sahat Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja päättää
myydä Ryhjänpuro-, Kilpiniitty- ja Ruokokallio -tiloilla olevat leimikot Osuuskunta Metsäliitolle tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Latvusmassan keruu voidaan suorittaa päätehakkuualueilta.
Kauppahinnasta sijoitetaan 70.000 euroa Metsäliiton A-lisäosuuksiin.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TONTTIEN MYYNTI RYHJÄNPURO-TILALTA
Valmistelija/esittelijä: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaavassa, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018, on
seurakunnan omistamalle Ryhjänpuro 2:10 tilalle muodostettu kaksi määräalaista rantarakennuspaikaksi lohkottavaa tonttia. Kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu erillispientalojen tai
loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikoille saa rakentaa yksiasuntoisen, enintään 1½kerroksisen pysyvän asunnon tai vapaa-ajan asunnon, yhden saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan hakemisen yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle asetetut vaatimukset. Pysyvän asumisen rakennuspaikalla kerrosala voi olla yhteensä enintään 500 k-m²,
josta vähintään 30 % on varattava erillisten talousrakennusten rakentamista varten. Vapaa-ajan
asunnon rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m²+ 4 % rakennuspaikan pinta-alasta, yhteensä enintään 300 k-m².
Vierekkäiset tontit rajoittuvat pohjoisessa Kehvolantiehen ja etelässä Kallaveteen. Tonttien pintaalat ovat noin 3.456 m² ja 3.573 m², tarkat alat määräytyvät lohkomisessa. Tontit ovat muodoltaan
rannan suuntaan loivahkosti laskeutuvia ja näkymät tonteilta avautuvat etelän suuntaan. Tonteilla
on varsin runsas sekapuusto ja myös järeämpää puuta. Vesirajasta järvelle päin on paikoin kaislikkoa eli ranta on niiltä osin matalahko.
Kirkkovaltuuston toimintasuunnitelmassa 2019-2021 hyväksymien maankäytön tavoitteiden mukaan em. rantarakennuspaikkojen luovuttamisesta järjestetään tarjouskilpailu vuonna 2019. Tarjouskilpailun järjestämistä/päätöksentekoa varten on tonttien markkina-arvosta pyydetty lausunto
auktorisoidulta kiinteistöarvioijalta (AKA) Jari Jääskeläiseltä Savon Kiinteistö Oy LKV:sta. Tarkoituksena on, että arvion perusteella tonteille voidaan määritellä tarjouskilpailuun pohjahinta.
Jari Jääskeläinen on 12.8.2019 antamassa lausunnossa arvioinut kohteen markkina-arvoksi arvopäivänä ja vallitsevassa markkinatilanteessa suuruusluokan 70.000-90.000 euroa/tontti. Mikäli
kohteita myydään tarjouskaupalla, niin arvo voi muodostua korkeammaksikin.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto päättää järjestää Ryhjänpuro-tilalla olevien rantarakennuspaikkojen myynnistä
tarjouskilpailun julkaisemalla tarjouspyynnön Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa. Tarjouskilpailun pohjahinnaksi asetetaan 80.000 euroa/tontti.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN
Valmistelija/esittelijä: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.

Vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman tavoitteena on korottaa seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen maksuja syksyllä 2019 keskimäärin 2 %:lla.
Kirkkoneuvosto on 9.9.2015 vahvistanut seurakunnallisen toiminnan maksut ja korvaukset
1.10.2015 lukien seuraavasti:
Rippikoulumaksut:
- leiririppikoulu (sis. päiväjakso) 78 e, muun seurakunnan jäsenet 145 e
- päivärippikoulu 36 e, muun seurakunnan jäsenet 57 e.
Muut retki- ja leirimaksut:
- aikuisten leiri / leirivrk, oman srk:n jäsen 22 e, muut 40 e
- lasten ja nuorten (alle 15 v) leiri / leirivrk: oman srk:n jäsen 15 e, muut 23 e
- retket: omakustannushinta.
Kirkkoneuvosto päätti myöhemmin 21.9.2016 luopua seurakunnan leireillä ja kerhotoiminnassa
osallistumismaksujen perinnästä 4-14-vuotiaiden lasten ja varhaisnuorten osalta lapsi- ja varhaisnuorisotyön sekä diakonisen perhetyön leireillä ja kerhoissa.
Iltapäiväkerhomaksujen osalta maksut ovat määräytyneet Siilinjärven kunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Maksut ovat kaikille toimijoille yhtenäiset.
Muualla rippikoulun käyneiden osalta on seurakunta osallistunut kirkkoneuvoston 16.6.1999 tekemän päätöksen perusteella rippikoulukustannuksiin. Korvauksen suuruus on ollut seurakunnan
perimän leiririppikoulumaksun suuruinen kuitenkin siten, että rippikoululaisen omavastuuosuudeksi tulee jäädä vastaava summa kuin jos rippikoulu olisi käyty omassa seurakunnassa. Vuosittain korvaukseen oikeutettuja on ollut 10-15. Tätä käytäntöä, joka ei ole seurakunnissa mitenkään yleinen, on syytä harkita uudelleen. Korvauksen käyttöönoton perusteena 20 vuotta sitten
on ollut se, että seurakunnalle aiheutuisi joka tapauksessa kustannuksia, jos rippikoulu käytäisiin
omassa seurakunnassa. Seurakunnalla ei ole kuitenkaan mitään velvoitetta korvata muualla rippikoulun käyneiden maksuja. Korvauksen poistamisella ei todennäköisesti olisi vaikutusta
omassa seurakunnassa rippikoulun käyneiden määrään.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnallisen toiminnan maksujen suuruudet 1.9.2019 lukien seuraavasti:
1) Rippikoulumaksut:
- leiririppikoulu (sis. päiväjakso) 80 e, muun seurakunnan jäsenet 148 e
- päivärippikoulu 37 e, muun seurakunnan jäsenet 58 e.
- rippikoulukustannusten korvaamisesta muualla rippikoulun käyneille luovutaan.
2) Muut leiri- ja retkimaksut:
- aikuisten leiri / leirivrk, oman srk:n jäsen 23 e, muut 41 e
- lasten ja nuorten (alle 15 v) leiri / leirivrk: oman srk:n jäsenelle ilmainen, muut 24 e
- retket: omakustannushinta.
3) Iltapäiväkerhomaksujen osalta maksut määräytyvät Siilinjärven kunnan vahvistaman taksan
mukaisesti.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Ritva Venäläinen esitti Jarkko Juvosen kannattamana, että
muualla rippileirin käyneille korvattaisiin 80 euroa, muuten päätösesityksen mukaisesti. Koska
asiassa oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että puheenjohtajan esitys on JAA ja Ritva Venäläisen EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä JAA-ääntä
ja viisi EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena Ritva Venäläisen esityksen tulleen
hyväksytyksi.
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KOULUTUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN: SRK-PASTORI PAULI SORANTA
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen, puh. 044-7284611.

Seurakuntapastori Pauli Soranta on jättänyt 7.8.2019 kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen:
”Pyydän lupaa osallistua Kuopion hiippakunnan Diakonian viranhaltijoiden ja vastaavien teologien
neuvottelupäiville 2.10 – 3.10.2019, paikkana Break Sokos Hotel Koli. Kyseisille päiville osallistuu
Siilinjärveltä koko diakoniatiimi ja tuntuisi luonnolliselta, että myös minä diakoniatyöstä vastaavana pappina olisin siellä mukana. Päivien teemoina on tänä vuonna yhteisötyö sekä perhelähtöinen ja sielunhoidollinen työote. Lisäksi aikaa on varattu yhteiselle keskustelulle ja kokemusten
jakoon pienryhmissä. Ohjelman mukaisesti (liitteenä) mahdollisuus on myös oman hengellisyyden hoitamiselle.
Päivien osallistujamaksu on 80 euroa, minkä lisäksi tulevat majoituskustannukset 108 euroa ja
matkakorvaus oman auton käytön mukaisesti (278 km x 0,43 e = 119,4 euroa).”
Neuvottelupäivien ohjelma:
Keskiviikko 2.10.2019
klo 11 Lounas
Klo 12 Tervetuloa
Klo 12.30 Yhteisötyö/Katri Valve, Diakonia- ja yhteiskuntatyön sihteeri, Vantaa
Klo 13.15 Pienryhmät
Klo 14.00 Kahvi
Klo 14.30 piispan tervehdys ja kyselytunti
Klo 16.00 Huippujen kierros
Klo 17.30 Viikkomessu, Kolin kirkko
Klo 18.30 Päivällinen
Klo 19.30 Kylpylä
Torstai 3.10.2019
Klo 7.30-8.30 Aamiainen
Klo 9.00 Aamuhartaus
Klo 9.30 Sielunhoidollisen työotteen vahvistaminen / Sirkku Tukiainen, kouluttaja, kirkon koulutuskeskus
Klo 10.15 pienryhmät
Klo 11.00 Lounas
Klo 12.00 Perhelähtöinen työote / Minna Tuominen, asiantuntija, perhe- ja parisuhdetyö, kirkkohallitus
Klo 12.45 Pienryhmät
Klo 13.30 Yhteenveto ja infoasiat
Klo 14.30 Lähtökahvi

Talousarvioon 2019 sisältyy hallintoelinten kustannuspaikalle 3.000 euron koulutusmäärärahavaraus välttämättömään, ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarkoitettuun koulutukseen, jota ei
ole voitu huomioida koulutussuunnitelmaa laadittaessa. Määrärahan käytöstä päättää kirkkoneuvosto. Määrärahan käytöstä päättää kirkkoneuvosto. Määrärahan käytöstä on vuoden 2019 aikana tehty kolme päätöstä: khra Olli Kortelaisen, seurakuntapastori Sanna Marinin ja kanttori
Marjaana Kaiston osallistuminen ”Jumalanpalvelus mediassa” –koulutukseen, yhteensä n. 700 €,
puutarhuri Maija Räihän osallistuminen ”Seurakunnan ympäristövastaavana toimiminen” –koulutukseen, n. 600 € ja Liisa Tiilikaisen koulutukseen ”Kirkon ihmisoikeuskäsikirjan ajankohtaispäivä”, joka ei toteutunut osallistujien vähäisen määrän takia.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntapastori Pauli Sorannan osallistumisen anomuksen mukaiseen Kuopion hiippakunnan diakonian viranhaltijoiden ja vastaavien teologien neuvottelupäiville
2.10 – 3.10.2019 Kolilla. Koulutusmaksu sekä virka- ja työehtosopimuksen mukaan korvattavat
matkustamiskustannukset ja kotimaan päivärahat maksetaan koulutusmäärärahavarauksesta.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOULUTUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN: MONIKULTTUURISUUSKOULUTUS
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen, puh. 044-7284611.

Johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikainen pyytää 10.7.2019 päivätyllä kirjeellä koulutusmäärärahaa 950 € koko Siilinjärven seurakunnan henkilökunnan koulutusta varten, aiheina monikulttuurinen työ, asenteet ja erilaisuuden kohtaaminen. Koulutus olisi tarkoitus järjestää Siilinjärven
seurakuntatalolla pe 4.10.2019 klo 9-12 seurakuntamme työntekijöille ja klo 13-16 yhteistyötahoille kuten kunnan sosiaali- ja perhetyöntekijöille ja opettajille. Kouluttajat (2) tulevat Rauhankasvatusinstituutista.
Kustannukset: kouluttajien palkkiot 600 €, matkakustannukset (Helsinki-Siilinjärvi-Hki) n. 200 €,
majoituskustannukset n. 150 €, yht. 950 €.
Talousarvioon 2019 sisältyy hallintoelinten kustannuspaikalle 3.000 euron koulutusmäärärahavaraus välttämättömään, ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarkoitettuun koulutukseen, jota ei
ole voitu huomioida koulutussuunnitelmaa laadittaessa. Määrärahan käytöstä päättää kirkkoneuvosto. Määrärahan käytöstä päättää kirkkoneuvosto. Määrärahan käytöstä on vuoden 2019 aikana tehty kolme päätöstä: khra Olli Kortelaisen, seurakuntapastori Sanna Marinin ja kanttori
Marjaana Kaiston osallistuminen ”Jumalanpalvelus mediassa” –koulutukseen, yhteensä n. 700 €,
puutarhuri Maija Räihän osallistuminen ”Seurakunnan ympäristövastaavana toimiminen” –koulutukseen, n. 600 € ja Liisa Tiilikaisen koulutukseen ”Kirkon ihmisoikeuskäsikirjan ajankohtaispäivä”, joka ei toteutunut osallistujien vähäisen määrän takia.
Koulutukseen on varauduttu merkitsemällä se jo kaikkien työntekijöiden kalentereihin.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy koko henkilökuntaa koskevan ”Monikulttuurinen työ, asenteet ja erilaisuuden kohtaaminen” –koulutuksen järjestämisen Siilinjärvellä 4.10.2019 ja sen kustannusten,
950 €, kattamisen hallintoelinten kustannuspaikalle varatuista koulutusmäärärahoista.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TARTON MATKA
Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen, puh. 044-7284621.

Kirkkoherra Olli Kortelaisen virkaan asettamisen yhteydessä elokuussa 2018 ystävyysseurakuntamme Tarton Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kristjan Luhamets vieraili Siilinjärven seurakunnassa. Vierailun yhteydessä Luhamets esitti kirkkoherra Kortelaiselle kutsun Siilinjärven seurakunnalle tulla vieraaksi Tarton Paavalin nuorten päiville, jotka järjestetään vuosittain Paavalin
seurakunnassa syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Viikonloppu aloittaa kevääseen kestävän
seurakunnan nuorten toimintakauden Paavalin seurakunnassa.
Kirkkoherra Luhamets toivoi Siilinjärven seurakunnalta apua ja asiantuntemusta Tarton Paavalin
seurakunnan nuorten toimintaan. Nuorten toimintaa ylläpidetään Paavalin seurakunnassa pitkälti
vapaaehtoistoimin. Nuorten ohjaajana toimii tällä hetkellä opintojensa ohessa teologian opiskelija
Robert Bunder. Luhamets toivoi, että Paavalin nuorten päiville osallistuisi myös Siilinjärven nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä pappeja ja nuorisotyönohjaajia. Paavalin seurakuntaa kiinnostaa, miten nuoriso- ja rippikoulutyö on Siilinjärvellä organisoitu ja toteutettu.
Koska vuoden 2018 Siilinjärven seurakunnan talousarviossa ei oltu varauduttu nuorten Tarton
matkaan, Paavalin nuorten päiville ei sinä vuonna osallistuttu. Päätettiin kuitenkin, että yritetään
järjestää nuorten matka Paavalin nuorten päiville vuonna 2019. Kirkkoherra Olli Kortelainen lupasi
kirkkoherra Luhametsille suullisesti, että Siilinjärven seurakunta osallistuu Paavalin nuorten päiville vuonna 2019 jollain kokoonpanolla.
Nuorten Tarton matka on huomioitu nuorisotyön vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Kuljetuspalveluihin on varattu 7.850 €, joista 31.7.2019 mennessä on käytetty 2.592 €.
Majoituspalveluihin on varattu 1.500 €, joista 31.7.2019 mennessä on käytetty 0 €. Nuorten Tarton
matkalle oli ilmoittautuminen Siilinjärven seurakunnan verkkosivuilla toukokuussa 2019. Matkalle
ilmoittautui yksi nuori. Kuultuaan, että hän on ainoa ilmoittautuja, hänkin perui matkansa.
Kirkkoherra Olli Kortelainen 8.8.2019:
”Olen henkilökohtaisesti luvannut kirkkoherra Kristjan Luhametsille, että Siilinjärven seurakunta
osallistuu Paavalin nuorten päiville jollain porukalla 27.-29.9.2019 Tartossa.
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy minun, johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilaisen ja seurakuntapastori Sanna Marinin matkan Tarttoon Paavalin nuorten päiville virkamatkana. Ts. Siilinjärven seurakunta maksaa matkamme ja majoituskulumme sekä päivärahat. Matkan tekisimme
julkisia kulkuneuvoja käyttäen (juna-laiva-bussi tai lentokone-bussi) tai yhdellä henkilöautolla
(henkilöauto-laiva) riippuen siitä, mikä vaihtoehto on aikataulullisesti ja taloudellisesti on järkevin.
Matkakustannukset julkisilla kulkuvälineillä (juna-laiva-bussi tai lentokone-bussi) ovat kolmelta
hengeltä arviolta yht. n. 850-950 € ja majoituskustannukset (2 yötä hotellissa Tartossa) yht. n.
400 €. Päivärahat kotimaan päivärahojen mukaan ovat yht. 252 € ja ulkomaanpäivärahojen (Viro)
mukaan 318 €.
Sanna Marin ja Sauli Paavilainen toimivat matkalla Siilinjärven seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntijoina ja minä tulkkina. Samalla tutustumme Tarton Paavalin seurakunnan nuorten
toimintaan ja otamme oppia heidän vapaaehtoistyöstä nuorten parissa. Tutustumme myös nimikkolähettimme Kirsi Vimparin työhön, joka myös osallistuu Paavalin nuorten päiville. Samalla esitämme kutsun Tarton Paavalin seurakunnan nuorille vierailla Siilinjärven seurakunnassa vuoden
2020 aikana. Sunnuntain 29.9.2019 klo 10 messussa Tarton Paavalin kirkossa toimimme niissä
tehtävissä, jotka meille Tarton Paavalin seurakunnasta annetaan.
Mikäli kirkkoneuvosto päätyy hylkäämään tämän esityksen, esitän, että saisin yksin matkustaa
Tarton Paavalin nuorten päiville. Ts. matkustaisin Tarttoon omin avuin ja omalla kustannuksellani,
mutta että saisin käyttää siihen työaikaa pe-su 27.-29.9.2019.”
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Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen (2018 – 2020) 123 §:n 1 momentin mukaan ulkomaanpäivärahaa maksetaan ulkomaille tehtävästä virkamatkasta, joka kestää vähintään 10 tuntia.
2 momentin mukaan ulkomaanpäiväraha määräytyy matkavuorokausittain ja sitä maksetaan kultakin matkavuorokaudelta enintään liitteessä 4 vahvistettu määrä ja vähintään kotimaan päivärahan suuruinen päiväraha.
Liitteen 4, 3 §:n mukaan ulkomaanpäivärahan enimmäismäärä Virossa on 53 euroa. Kotimaanpäivärahan suuruus on 42 euroa.
Sopimuksen 123 §:n 2 momentin soveltamisohjeessa sanotaan, että työnantaja päättää ulkomaanpäivärahan suuruudesta samalla, kun päätetään viranhaltijan/ työntekijän matkasta ulkomaille.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto
a) hyväksyy kirkkoherra Olli Kortelaisen, seurakuntapastori Sanna Marinin ja johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilaisen matkan Tarttoon Paavalin seurakunnan nuorten päiville 27.29.9.2019 virkamatkana. Seurakunta maksaa matka- ja majoituskustannukset todellisten kulujen
mukaan.
b) päättää, että Olli Kortelaiselle, Sanna Marinille ja Sauli Paavilaiselle maksetaan Kirkon yleisen
virka- ja työehtosopimuksen 123 § 2 momentin mukaisesti virkamatkasta Viroon ulkomaanpäiväraha 53 euroa matkavuorokaudelta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä

Kirkkoherra Olli Kortelainen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki 28 § 1 kohta) asian käsittelyyn ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi asian käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Liisa Väätäinen.
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ILMOITUSASIAT
Esittelijät/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 0447284621.

1) Kirkkoneuvosto hyväksyi 20.2.2019 Messias-oratorio –konsertin järjestämisen Siilinjärven kirkossa 25.5.2019 siten, että konsertin kustannukset saavat olla enintään 6.000 euroa. Konsertin kokonaiskulut olivat 6.130 euroa ja pääsylipputulot 5.200 euroa (tavoite 5.000 e) eli musiikkityön nettokustannuksiksi konsertista jäi 930 euroa.
2) Kirkkohallituksen yleiskirjeet (kts. http://sakasti.evl.fi)
9/2019
Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
10/2019 Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä
3) Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2019 (ks. https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos)
Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen
4) Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 20.5.-15.8.2019 sähköisesti tehdyt viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 205-334 ja talousjohtaja n:ot 186-248. Päätösluettelot ovat nähtävissä kokouksessa.
5) Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
15 27.5.2019 Emännän palkkaaminen leirikeskukselle (Tarja Kinnunen)
16 5.6.2019 Luottotappioiden kirjaaminen
17 11.6.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
18 4.7.2019 Asuinhuoneiston vuokraaminen
6) Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
24 4.6.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
25 6.6.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
26 19.6.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
27 27.6.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen), vs. kirkkoherra
28 3.7.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen), vs. kirkkoherra
29 (nro jäänyt käyttämättä)
30 17.7.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
31 18.7.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
32 25.7.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
33 25.7.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
34 26.7.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
35 29.7.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
36 6.8.2019 Lastenohjaaja Merja Mannisen työajan muuttaminen määräajaksi
37 7.8.2019 Vs. nuorisotyönohjaajan palkkaaminen (Saara Kauppinen)
38 7.8.2019 Konsertti Siilinjärven kirkossa 13.8.2019
39 8.8.2019 Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen (Arja Ropponen)
40 13.8.2019 Maksuvapautusanomus (ei julkinen).
Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi seuraavin lisäyksin:
- vapaaehtoistoiminnan päivä 7.9.2019, ilmoittautuminen 31.8. mennessä Kirsi Launoselle
- luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 28.9.2019, ilmoittautuminen 13.9. mennessä Seurakuntaopistolle
- valtuustoseminaari 12.9.2019 klo 18 seurakuntatalolla strategiasuunnittelun merkeissä
- lähetyssihteeri Jenni Mboup ja keittiöesimies Heini Haapalainen ovat esittäneet seurakunnan
hakeutumista Reilun kaupan seurakunnaksi, Olli valmistelee seuraavaan kokoukseen
- seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään ti 24.9. klo 18 (11.9. ei kokousta)
- L10T-koulutus olisi mahdollisuus saada Siilinjärvelle 20.-22.3.2020, kustannus 1.250 e, valmistelu talousarvion laadinnan yhteydessä aikuistyössä
- kirkkoherra ja talousjohtaja kertoivat henkilöstö- ym. kuulumiset.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

