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Kirkkovaltuuston kokous
Aika
Paikka

torstaina 7.1.2021 klo 18.00 – 19.08
Seurakuntatalo Iso sali, Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi

Osallistujat
Markkanen Tapio, puheenjohtaja
Korhonen Leena, varapuheenjohtaja
Ahonen Antti-Pekka
Ahonen Ilkka
Eskola Suvi
Heikkinen Päivi
Jauhiainen Ossi
Juvonen Jarkko
Jäppinen Eeva
Kasurinen Janne
Katainen Lauri
Kauppinen Saara
Kerkola Riitta
Kiiski Pekka, varavaltuutettu
Korhonen Riitta
Kröger Risto
Lehtola Saara
Markkanen Jukka
Ojala Kari
Oksman Merja
Puustinen Kyllikki
Sihvonen Helena
Snellman Anita
Sopanen Markku
Tuomainen Kirsi
Utriainen Eero
Venäläinen Ritva
Väätäinen Liisa
Muut osallistujat ja läsnäolon peruste
Kopponen Anu, talousjohtaja, sihteeri
Kortelainen Olli, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pekka Paakkinen, uusi metsäasiantuntija, esittäytyy.
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Kokouskutsun nähtävänä pito
Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.12.2020–
8.2.2021 viraston aukioloaikoina.

Tapio Markkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Tapio Markkanen
puheenjohtaja

Anu Kopponen
sihteeri

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

Eero Utriainen

Ritva Venäläinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 30.12.2020 – 8.2.2021.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
8.1.2021–8.2.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Siilinjärvellä 30.12.2020

toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 1-2 momentin mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialuetteloineen ja kokouksen esityslista on lähetetty
jäsenille 30.12.2020 sähköpostilla, lisäksi kokouskutsu on lähetetty postitse. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle 30.12.2020.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoherra toimittaa alkuhartauden, jonka jälkeen kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon ja toteaa,
onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra Olli Kortelainen toimitti alkuhartauden.
Todettiin, että esteen kokoukseen osallistumiselle on ilmoittanut Suvi Eskola. Varajäsenenä kokoukseen kutsuttu Pekka Kiiski huomioidaan nimenhuudossa.
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 27 jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Sillä, joka on ollut kokouksessa
asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus esittää päätöksestä eriävä mielipiteensä. Ilmoitus on
tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo saada perustelunsa pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Kirkkovaltuusto päätti 9.1.2019 käyttää pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä. Aakkosjärjestyksessä vuorossa ovat Eero Utriainen ja Ritva Venäläinen. Pöytäkirja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eero Utriaisen ja Ritva Venäläisen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen
käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään
järjestykseen ja käsitellään, ellei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden
käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Metsätaloussuunnitelman käsittely

Esittelijä/ lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen puh. 044 7284 621
Kirkkoneuvosto
16.12.2020 § 143

Kirkkolain 16 luvun 10 §:n perusteella seurakunnan metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden
toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.
Talousjohtaja on 17.4.2020 päivätyllä viranhaltijapäätöksellä valinnut metsätaloussuunnitelman laatijaksi vuosille 2021-2030 tarjouspyyntöjen mukaisesti edullisimman Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon. Hankinta käsitti uuden suunnitelman laadinnan vuosille 2021-2030 tarvittavine maastokatselmuksineen seurakunnan metsätiloille ja puistoalueille, joita on yhteensä 736,1 ha. Pinta-ala jakautuu pääryhmiin: metsämaa 700,6 ha, joutomaa 1,7 ha, muu metsätalousmaa 1,6 ha, tonttimaata 15,6 ha ja muu
maa-ala 16,3 ha. Seurakunnan metsillä on PEFC-metsäsertifiointi. Suunnitelmassa huomioidaan erilaiset
ympäristönäkökohdat, kuten metsälakikohteet, muut arvokkaat elinympäristöt, suojelualueet, ehdotukset uusiksi suojelualueiksi, rantametsät, virkistysalueet ja maisemallisesti arvokkaat kohteet.
Jukka Väisänen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta toimitti metsätaloussuunnitelman 25.11.2020.
Metsätaloussuunnitelman (liitteet 2-5) mukaan arvioitu kantorahatuloarvio vuosilta 2021-2030 on
1.924.107 € ja arvioidut metsänhoitotöiden kustannukset ovat 374.682 €. Hakkuumääräarvio 45.021
m³, hakkuista aiheutuvien hoitotöiden kustannukset arvioidaan olevan 186.156 € vuosien 2021-2030
aikana.
Puutavaralajeittain tilojen kokonaispuusto on suunnittelukauden alussa 122.120 m³, josta tukkipuuta
on 53 % (64.355 m³) ja kuitupuuta 47 % (57.765 m³). Puustosta mäntyä on 33 %, kuusta 54 %, koivua
13 % ja muita puulajeja alle 1 %. Tavoitteiden mukaan suositeltava hakkuukertymä 6,4 m³/ha/vuosi eli
10 vuodessa kaikkiaan 45.021 m³, keskimäärin 153 m³/ha 285,2 hehtaarilla. Puuston kehitys metsämaalla arvioidaan olevan 6,6 m³/ha/vuosi, 10 vuodessa 46.565 m³.

Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon laatiman metsätaloussuunnitelman vuosille 2021-2030 ja esittää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2
Metsäsuunnitelma 2021-2030
Liite 3
Arvioitu kantorahatulo ja metsänhoitotöiden kustannukset vuosille 2021-2030
Liite 4
Arvioidut hakkuut 2021-2030
Liite 5
Arvioidut metsänhoitotyöt 2021-2030
------------------------------Kirkkovaltuusto
7.1.2021 § 4
Metsätaloussuunnitelman liitteet on lähetty valtuutetuille sähköpostilla ja lisäksi suunnitelma on nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoneuvoston
päätösesitys

Kirkkovaltuusto vahvistaa metsätaloussuunnitelman 2021 – 2030.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Metsäsuunnitelma 2021-2030
Arvioitu kantorahatulo ja metsänhoitotöiden kustannukset vuosille 2021-2030
Arvioidut hakkuut 2021-2030
Arvioidut metsänhoitotyöt 2021-2030
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Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022

Esittelijä: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Kirkkoneuvosto
16.12.2020 § 137 Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku 2 §).
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosille
2021-2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
-------------------------------------Kirkkovaltuusto
7.1.2021 § 5
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosille 2021-2022.
Päätös

6§

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vuosille 2021-2022 puheenjohtajaksi Tapio Markkasen.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022

Esittelijä: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Kirkkoneuvosto
16.12.2020 § 138 Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku 2 §).
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosille
2021-2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------Kirkkovaltuusto
7.1.2021 § 6
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosille 2021-2022.
Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vuosille 2021-2022 varapuheenjohtajaksi Leena Korhosen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022

Esittelijä: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Kirkkoneuvosto
16.12.2020 § 139 KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2021 – 2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------Kirkkovaltuusto
7.1.2021 § 7
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2021-2022.
Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vuosille 2021-2022 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Liisa
Väätäisen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021-2022

Esittelijä: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Kirkkoneuvosto
16.12.2020 § 140 KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
KL 25 luvun 10 a §:n perusteella kirkkoneuvostossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen vaalin
vuosille 2021-2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------Kirkkovaltuusto
7.1.2021 § 8
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen vaalin vuosille 2021-2022.
Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston vuosille 2021-2022 Päivi Heikkisen, Kyllikki
Puustisen, Anita Snellmanin, Jarkko Juvosen, Janne Kasurisen, Lauri Kataisen ja Markku Sopasen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021-2022

Esittelijä: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Kirkkoneuvosto
16.12.2020 § 141

KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Myös varajäseniä valittaessa on huomioitava KL 25 luvun 10 a §, jonka perusteella kirkkoneuvostossa
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston kahdeksan varajäsenen
vaalin vuosille 2021-2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------Kirkkovaltuusto
7.1.2021 § 9
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston kahdeksan varajäsenen vaalin vuosille 2021-2022.
Päätös

10 §

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varajäseniksi henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosille 20212022 (suluissa varsinainen jäsen) Suvi Eskolan (Liisa Väätäinen), Saara Lehtolan (Päivi Heikkinen),
Merja Oksman (Anita Snellman), Ritva Venäläisen (Kyllikki Puustinen), Ossi Jauhiaisen (Lauri Katainen), Risto Krögerin (Markku Sopanen), Jukka Markkasen (Jarkko Juvonen) ja Kari Ojalan (Janne Kasurinen).

Ilmoitusasiat
Seuraava kirkkovaltuuston kokous on tiistaina 11.5.2021 klo 18.00.

Päätösesitys

Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

