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Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.11.2018

Sivu 2

109 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan 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.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvoston syyskauden 2018 kokousten aikataulu on hyväksytty 13.6.2018 pidetyssä kokouksessa. Kokous on kutsuttu koolle tämän aikataulun mukaisesti.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

110 § 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 sovittu käytettäväksi aakkosjärjestystä, jonka mukaan tarkastusvuorossa ovat Pekka
Joutsenoja ja Pekka Kiiski.
Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Joutsenojan ja Pekka Kiisken.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

111 § 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 asialista esittelyineen ja liitteineen on lähetetty kokouskutsun mukana.
Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.11.2018

Sivu 3

112 § HAUTAPAIKKAOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN
Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621 .

Mirjami Weman Lapinlahdelta anoo 17.10.2018 päivätyllä kirjeellä, että seurakunta luovuttaisi hänelle ja hänen miehelleen Rauhanpuiston hautausmaalta hautapaikkaoikeuden hautaan 3-01-08015-016. Perusteluna anomukselle on, että hakijan suku on lähtöisin Siilinjärveltä ja sukua on
haudattu Viinamäen hautausmaalle. He haluaisivat tulla haudatuksi Siilinjärvelle, jossa asuu suurin osa sukulaisista. Anoja on puhelimitse 12.11.2018 muuttanut anomustaan siten, että luovutuspyyntö koskee vain yhtä hautapaikkaa.
Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa
(457/2003). Lain 4 §:n mukaan seurakunta on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan
vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella.
Kirkkolain 17 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin
hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitetulle vainajalle. Hautaoikeus luovutetaan pääsääntöisesti kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille.
Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin.
Kirkkovaltuusto on 23.5.2015 vahvistanut hautapaikkojen luovutushinnat. Hinnaston mukaan
kirkkoneuvoston luovuttaessa erityisistä syistä hautaoikeuden muulloin kuin kuolemantapauksen
yhteydessä, hautapaikkamaksun suuruus määräytyy 2. hautapaikkaa koskevan hinnan mukaisesti. Hautaoikeuden lunastushinta 25-vuoden arkkuhaudasta on hinnoittelun mukaan ulkopaikkakuntalaiselle 473 euroa.
Talousjohtajan
päätösehdotus

Päätös

Kirkkoneuvosto luovuttaa Mirjami Weemanille Rauhanpuiston hautausmaalta hautaoikeuden 25
vuodeksi arkkuhautapaikkaan nro 3-01-08-016. Hautaoikeuden luovutuksesta peritään 473 euron maksu.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.11.2018

Sivu 4

113 § KOULUTUSSUUNNITELMAN 2019 HYVÄKSYMINEN
Valmistelijat/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621 .

1.4.2014 voimaan tulleen Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen tarkoituksena on edistää työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.
Seurakunnan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelman laatineella
seurakunnalla on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta.
Koulutussuunnitelman tulee sisältää
1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä
3) arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla
ryhmiteltynä,
4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden
työntekijöiden työkykyä,
5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta sekä
6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.
Liitteenä 1 on henkilöstön koulutussuunnitelmaehdotus vuodelle 2019. Joitain esitettyjä koulutuksia on karsittu pois suunnitelmasta, jotta suunnitelman mukaiset koulutuskustannukset pysyvät asetetussa talousarvioraamissa (enintään 1,6 % vakinaisen henkilökunnan palkkakuluista eli
29.000 e). Arvioidut koulutuskustannukset ovat suunnitelman mukaan yhteensä 29.870 e, joka
on 1,5 % edellisvuotta vähemmän. Koulutusten aiheuttamat kulut on huomioitu vuoden 2019
talousarviossa.
Ennen koulutussuunnitelman hyväksymistä, se on käsiteltävä Kirkon yhteistoimintasopimuksen
mukaisessa yhteistoiminnassa henkilöstön tai heidän edustajiensa kansa. Koulutussuunnitelma
on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 11.10.2018.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että suunnitelmaan lisätään Liisa Tiilikaiselle Diakoniatyön kehittäjävalmennuskoulutus ja Auli Hokkaselle Dialogisuus kirkon työssä koulutus. Lisäysten jälkeen koulutuskustannukset vuonna 2019 ovat 30.120 euroa.

Pöytäkirjamerkintä

Kirkkoherra Olli Kortelainen ja talousjohtaja Urpo Reponen eivät esteellisinä (Hallintolaki 28 § 1 mom. 1
kohta) osallistuneet asian käsittelyyn niiltä osin kuin koulutussuunnitelma koski heidän omaa koulutustaan.
He poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Liisa Väätäinen toimi kokouksen puheenjohtajana Olli Kortelaisen koulutussuunnitelman käsittelyn ajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.11.2018

Sivu 5

114 § TALOUSARVION 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2021 HYVÄKSYMINEN
Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621 .

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet ja käsittelytapa on kirjattu
kirkkojärjestyksen 15 luvun 1-4 §:ssä:
”Seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon
periaatteita.
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava
siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen
vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama
alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään
edellisen vuoden joulukuussa.
Jollei kirkkovaltuusto hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia, se on palautettava kirkkoneuvostolle,
jos vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista. Kirkkoneuvoston on annettava asiasta
lausunto ja tehtävä ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös antaa aihetta. Kun ehdotusta
käsitellään kirkkovaltuustossa uudelleen, käsiteltäväksi otetaan vain aikaisemmin päätetyt muutokset sekä
kirkkoneuvoston niiden johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio on tällöin lopullisesti hyväksyttävä.”

Kirkkoneuvosto antoi 15.8.2018 tehtäväalueille ohjeen talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 laatimiseksi sekä talousarviokehyksen vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotusten tuli olla valmiina 30.9.2018. Kirkkoneuvosto on 10.10.2018 tutustunut tehtäväalueiden valmistelemiin toimintasuunnitelmiin esimiesten esittelyjen pohjalta.
Liitteenä 2 on ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Käyttötalouden osalta talousarvioehdotus pysyy hyvin kirkkoneuvoston asettamassa
talousarviokehyksessä. Vuosikate on noin 57.000 euroa kehystä parempi toimintakulujen jäätyä
mm. henkilöstökulujen osalta arvioitua pienemmiksi.
Talousarvioehdotuksen mukaiset vuoden 2019 käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat
3.736.500 €, jossa on laskua edellisvuoden talousarvion tasosta 2 %. Ulkoiset toimintatuotot ovat
668.150 € (+0,3 %). Kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan 2,7 % vuoden 2018 tarkistetusta
verotuloennusteesta. Valtionrahoitus puolestaan laskee edellisvuodesta 1,9 %.
Tuloslaskelma-arvion mukaan tilikauden tulos vuodelta 2019 muodostuu 108.600 € alijäämäiseksi. Alijäämä on esitetty katettavaksi edellisten vuosien ylijäämästä.
Investointikulut ovat vuonna 2019 yhteensä 87.000 €. Suunnittelukauden investoinnit ovat kokonaisuutena vähäiset. Toiminnan vuosikate riittää suunnittelukaudella kattamaan investoinnit.
Rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vuonna 2019 lisääntyvät noin 287.000 €.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto päättää tuloarvioiden ja määrärahojen
sitovuudesta. Talousarvion sitovuustasot on kirjattu talousarviokirjan sivuilla 17-18.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2019
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.11.2018

Sivu 6

115 § VIINAMÄEN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621 .

Siilinjärven seurakunnan vanhan hautausmaan, Viinamäen hautausmaan, nykyinen käyttösuunnitelma on hyväksytty kirkkovaltuustossa 26.5.1981. Käyttösuunnitelmaa on tarve tarkistaa
useista syistä. Nykyinen suunnitelma määrittelee hautausmaan aitatyypiksi kuusiaidan. Seurakunnan tavoitteena on uusia vuonna 2019 valtaosa hautausmaan huonokuntoisesta kuusiaidasta.
Ainakin hautausmaan länsi- ja pohjoisosalla ei kuusiaita menesty, joten uusittavan aidan osalta
on syytä mahdollistaa käyttösuunnitelmassa myös muunlaisen aidan rakentamismahdollisuus.
Hautausmaan laajennusosaa koskevassa Opetusministeriön päätöksessä 9.4.1981 on määrätty,
että laajennusosalla haudan koskemattomuusaika on oltava 30 vuotta. Tätä ei ole nykyiseen
käyttösuunnitelmaan kirjattu vaan koko hautausmaalla on noudatettu terveydensuojeluasetuksen
mukaista vähintään 15 vuoden koskemattomuusaikaa. Selkeyden vuoksi koskemattomuusaika
on syytä kirjata samaksi koko hautausmaa-alueella. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että myös
hautapaikkaoikeuden kestoa on pidennettävä nykyisestä 25 vuodesta 30 vuoteen. Nykyinen
käyttösuunnitelma on muutoinkin vanhentunut mm. lainsäädännön muutosten vuoksi. Käyttösuunnitelman vahvistamisen jälkeen hautausmaalle on perustettu tunnukseton hauta-alue ja hankittu muualle haudattujen muistomerkki, jotka voidaan uudessa suunnitelmassa mainita.
Liitteenä 3 on ehdotus uudeksi Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelmaksi. Suunnitelman
rakenne on kokonaan uusi ja se sisältää hautausmaa-alueen, -rakennusten ja –rakenteiden perustiedot selvästi aiempaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Suunnitelmaan on kirjattu maininta siitä, että hautausmaan aitaa uusittaessa voidaan käyttää myös kivi- tai metalliaineksesta
valmistettua aitaa. Haudan koskemattomuusajaksi on määritelty koko hautausmaalle 30 vuotta.
Mikäli arkkuhautaan on haudattu uurna, on koskemattomuusaika lyhyempi, vähintään 15 vuotta.
Hautamuistomerkkien osalta suunnitelman ohjeet vastaavat nykyistä käyttösuunnitelmaa.
Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön erityiset rajoitukset.
(KJ 17:6).
Kirkkovaltuusto hyväksyy hautausmaan käyttösuunnitelman, joka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi (KL 17:8).
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelman ja alistaa sen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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116 § KOULUTUSSTIPENDIEN MYÖNTÄMINEN A. VENÄLÄISEN RAHASTOSTA
Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621 .

Siilinjärven seurakunnalla on Aaro Venäläisen rahasto, jonka tarkistetut säännöt on hyväksytty
kirkkovaltuustossa 11.5.2016. Rahaston 2 §:n mukaan rahaston tarkoituksena on jakaa kurssija koulutusstipendejä siilinjärveläisille opiskelijoille sellaisiin opintoihin, jotka antavat pätevyyden
kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin, sekä Siilinjärven seurakunnan vapaaehtoistyössä toimivien
kerhonohjaajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen.
Kurssi- ja koulutusstipendit ovat rahaston sääntöjen 6 §:n mukaisesti julistettu haettavaksi
31.10.2018 mennessä. Ilmoitus on julkaistu seurakunnan kotisivuilla ja hakumahdollisuudesta
on tiedotettu alan oppilaitoksiin.
Määräaikaan mennessä stipendiä ovat hakeneet seuraavat siilinjärveläiset opiskelijat:
1) Katja Roivainen, joka opiskelee lapsi- ja perhetyön perustutkintoa (14.8.2017-24.5.2019). Stipendiä haetaan lisämateriaalien (mm. kirjat) hankintaan.
2) Rosa Pirskanen, joka opiskelee lapsi- ja perhetyön perustutkintoa (14.8.2017-29.5.2019). Stipendiä haetaan tulostin, tietokone ja kirjahankintoihin.
3) Katja Shnoro, joka opiskelee lapsi- ja perhetyön perustutkintoa (14.8.2017-29.5.2019). Stipendiä haetaan koulumatkojen ja tarvikkeiden kustannuksiin.
4) Sonja Honkala, joka opiskelee lapsi- ja perhetyön perustutkintoa (1.9.2017-28.2.2019) oppisopimuksella Siilinjärven seurakunnassa. Stipendiä haetaan tietokoneen hankintaan.
5) Ville Karttunen, joka opiskelee lapsi- ja perhetyön perustutkintoa (22.8.2017-29.5.2020). Stipendiä haetaan opiskelumateriaaleihin ja opintojen omakustanteisiin opintomatkoihin.
6) Heli Kuittinen, joka opiskelee kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa (13.8.2018-29.5.2019)
oppisopimuksella Siilinjärven seurakunnassa. Stipendiä haetaan kannettavan tietokoneen
hankintaan.
Määräajan päättymisen jälkeen on stipendiä hakenut myös sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskeleva Saara Kauppinen, jonka hakemus ja opiskelutodistus saapuivat 9.11.2018. Hänelle oli annettu lupa toimittaa opiskelutodistus myöhemmin, mutta hakemus olisi pitänyt jättää
määräaikaan mennessä.
Vuonna 2017 rahastosta myönnettiin kaksi 400 euron ja yksi 800 euron suuruinen stipendi. Tuolloin stipendeihin varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 2.400 euroa. Vuodelle 2018 on rahaston
talousarviossa varauduttu myöntämään stipendejä 1.500 euron arvosta. Stipendien hakijoiden
määrän tuplaannuttua voitaisiin nyt jakaa osa edellisvuodelta säästyneistä varoista. Stipendin
suuruus voidaan porrastaa koulutuksen tason ja keston sekä hakemuksessa yksilöityihin kustannusten pohjalta. Hakijan jo aiemmin saamat stipendit tulee ottaa huomioon alentava tekijänä.
Hakijoista Katja Roivainen on vuonna 2017 saanut 400 euron stipendin ja Saara Kauppinen 800
euron stipendin.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto myöntää Aaro Venäläisen rahastosta
1) 600 euron suuruiset koulutusstipendit Rosa Pirskaselle, Sonja Honkalalle ja Heli Kuittiselle
tietokonehankintoihin;
2) 400 euron suuruiset koulutusstipendit Katja Shnorolle ja Ville Karttuselle opiskelumateriaaleihin ja matkakuluihin; sekä
3) 200 euron koulutusstipendin Katja Roivaiselle opiskelumateriaaleihin.
Saara Kauppiselle stipendiä ei myönnetä, koska hakemus on saapunut vasta määräajan jälkeen.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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117 § PALOASEMAN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS / MAAN MYYNTI KUNNALLE
Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621 .

Siilinjärven kunta on aloittanut uuden paloaseman alueen suunnittelun korvaaman vanhan paloaseman Sulkavantiellä. Paloasemaa on kaavailtu yhteistyössä Ely-keskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa Viitosen, Nilsiäntien ja kirkon väliselle alueelle. Paloasema sijoittuisi Viitosen varteen
ja kulku olisi Viitoselle sekä Nilsiäntieltä Viitoselle menevälle liittymään. Vaihtoehdoissa on tutkittu
monia paloaseman sijainteja, mutta tämä sijainti vastaa parhaiten pelastuslaitoksen vasteaikojen
saavuttamiseen.
Hankkeen johdosta on kunnassa valmisteltu asemakaavan muutosta, jolla muodostuvat Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteli 1215 sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet Kirkonmäen asemakaava-alueella. Kunnanhallitus on 5.11.2018 päättänyt kuuluttaa asemakaavan muutoksen
vireille, asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan valmisteluaineiston nähtäville
sekä varata osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen joko lausuntopalaverissa tai erillisellä
lausunnolla. Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 9.11.-10.12.2018 sähköisesti kunnan kotisivuilla, kunnan kaavoitustoimistossa ja pääkirjaston info-pisteessä. Mahdolliset muistutukset on
tehtävä 10.12.2018 mennessä.
Uuden paloaseman rakennuspaikka on hieman kapeahko johtuen alueen koillisrajalla olevasta
penkasta. Penkka sijaitsee seurakunnan omistamilla tiloilla Kirkkopuisto 749-401-14-54 ja Kirkkotontti 749-405-18-378. Jotta pelastuslaitoksen toiminnalle saadaan toimivat piha-alueet olisi
penkkaa siirrettävä ”sijansa” koilliseen. Siilinjärven kunnan maanhankintainsinööri Heikki Pietikäinen on 25.10.2018 sähköpostitse tiedustellut, olisiko seurakunta valmis myymään kunnalle
Kirkkopuisto-tilasta noin 1.029 m²:n suuruisen ja Kirkkotontti-tilasta noin 574 m²:n suuruisen alueen. Alueet on merkitty punaisella liitteenä 4 olevalle kartalle. Alueet ovat kapeita suikaleita,
mutta niillä saadaan tarvittava laajuus piha-alueelle. Jos seurakunta on valmis myymään alueet,
seurakunnalta pyydetään lähettämään hintapyyntö alueista.
Kunnan tiedustelemat alueet ovat kumpikin nykyisen asemakaavan ulkopuolista aluetta ja metsänhoidollisesti hoidettavan puiston reuna-alueita. Yleiskaavassa alueet ovat työpaikka-aluetta.
Alueiden käyvästä markkina-arvosta pyydetty arviolausunto Jari Jääskeläiseltä, joka on auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), LKV. Lausuntoa tarvitaan myöhemmin myös mahdollisen myyntipäätöksen tekemisen yhteydessä. Jari Jääskeläinen on 8.11.2018 antanut em. määräaloista lausunnon, jonka mukaan arvion tulos on arviointiajankohtana marraskuussa 2018 suuruusluokassa
noin 3.000-6.000 euroa (n. 1,80-3,80 €/m²).
Siilinjärven kunnan maankäyttöinsinööri Heikki Pietikäinen on 19.11.2018 jättänyt sähköpostitse
tarjouksen, jonka mukaisesti kunta tarjoutuu ostamaan määräalat 1.603 euron hinnalla. Tarjous
on alustava ja sidotaan hintaan 1 euro/m². Hinta muuttuu suhteessa määräalojen pinta-alojen
muutokseen. Tarjous perustuu alueen nykytilaan ja tulevaan käyttöön. Kunta pitää kauppaa
luonteeltaan yleishyödyllisenä.
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista
tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4).
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää
1) lausuntonaan Siilinjärven kunnalle, ettei seurakunnalla ole huomauttamista paloaseman aluetta koskevaan asemakaavaluonnokseen; ja
2) tarjouksena Siilinjärven kunnalle, että paloaseman tonttiin tarvittavat alueet Kirkkopuisto- ja
Kirkkotontti-tiloista voidaan myydä 3,50 €/m² -hinnalla (5.610 €) muutoin tavanomaisin kauppaehdoin.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää lausuntonaan, että paloasema tulisi sijoittaa muualle
kuin nyt kaavaillulle paikalle.
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Liisa Väätäinen katsoi itsensä Siilinjärven kunnanhallituksen jäsenenä asiassa esteelliseksi (Hallintolaki 28
§ 1 mom. 5. kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päivi Heikkinen katsoi itsensä esteelliseksi hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

118 § VUODEN 2019 KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Valmistelija/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.

Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n nojalla määrännyt, että vuoden 2019 aikana on Turun
arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa koottava alla luetellut kolehdit. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää sen harkintavallassa (*) olevista kolehtikohteista. Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa
tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto
vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen
ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa
syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.1. – 31.12.2019 kerättävistä kirkkokolehdeista
Siilinjärven ja Vuorelan kirkossa:
ti 1.1.
Uudenvuodenpäivä, ”Jeesuksen nimessä” *
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin,
vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa. Suomen Gideonit Gideoniterna i Finland ry, Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07.
su 6.1.
Loppiainen, ”Jeesus, maailman valo”
Vammaisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56,
00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 13.1.
1. sunnuntai loppiaisesta, ”Kasteen lahja”
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 20.1.
2. sunnuntai loppiaisesta, ”Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa”
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.
pe 25.1.
perjantaimessu *
lähetykselle, nimikkolähetillemme, Arja Koskinen, Latinalainen Amerikka (SLS)
su 27.1.
3. sunnuntai loppiaisesta, ”Jeesus herättää uskon” *
Pohjois-Savon kirkkomusiikkipiirille kirkkomusiikin koulutuksen ja tapahtumien järjestämiseen
su 3.2.
Kynttilänpäivä, ”Kristus, Jumalan kirkkauden säteily”
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Yhdenvertainen oikeus koulutukseen. Kirkkopalvelut ry,
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 10.2.
5. sunnuntai loppiaisesta, ”Kahdenlainen kylvö” *
Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden maanmiestemme auttamiseksi Suomen Merimieskirkon kautta. Suomen
Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27
su 17.2.
3. sunnuntai ennen paastonaikaa, ”Ansaitsematon armo ”
Lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen Aasiaan ja Afrikkaan sekä pakolaistyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri osoitteessa: https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset
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pe 22.2.
perjantaimessu *
lähetykselle, nimikkokohteemme hyväksi, Teologinen koulutus Hong Kongissa (SLS)
su 24.2.
2. sunnuntai ennen paastonaikaa, ”Jumalan sanan kylvö” *
Toivoa naisille mediatyöhön Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää,
FI78 5062 0320 1903 60.
su 3.3.
Laskiaissunnuntai, ”Jumalan rakkauden uhritie” *
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ke 6.3.
Tuhkakeskiviikko, ”Katumus ja paasto” *
Kirkon ulkosuomalaistyölle Virossa Tallinnan suomalaisen seurakunnan kautta, SEB pank, SWIFT:
EEUHEE2X, IBAN: EE54 1010 2200 2259 1228
su 10.3.
1. paastonajan sunnuntai, ”Jeesus, kiusausten voittaja” *
Ehkäisevään päihdetyöhön, Siilinjärven A-kilta
su 17.3.
2. paastonajan sunnuntai, ”Rukous ja usko”
Kuopion hiippakunnan seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämiselle, Tuomiokapituli (Tilitetään kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti kirkkohallituksen tilille.)
su 24.3.
Marian ilmestyspäivä, ”Herran palvelijatar”
Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen työhön käytettäväksi Senegalissa kirkon rakentamiseen Fatickissa
ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttamiseen. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua,
FI44 4747 1020 0016 55.
pe 29.3.
perjantaimessu *
lähetykselle, nimikkolähetillemme, Hanna Oja-Nisula, Tansania (SLS)
su 31.3.
4. paastonajan sunnuntai, ”Elämän leipä” *
Sakun kirkon rakentamiseen Virossa Suomen Liikemiesten Lähetysliiton kautta. Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry, Rauhankatu 15 D, 20100 Turku, FI14 5319 0420 0885 31.
su 7.4.
5. paastonajan sunnuntai, ”Kärsimyksen sunnuntai”
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 14.4.
Palmusunnuntai, ”Kunnian kuninkaan alennustie”
Syrjäytetyssä asemassa olevien hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
ma 15.4.
Hiljaisen viikon maanantai, ”Jeesus Getsemanessa” *
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, vaivaisukko Puavo
ti 16.4.
Hiljaisen viikon tiistai, ”Jeesus tutkittavana” *
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, vaivaisukko Puavo
ke 17.4.
Hiljaisen viikon keskiviikko, ”Jeesus tuomitaan” *
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, vaivaisukko Puavo
to 18.4.
Kiirastorstai, ”Pyhä ehtoollinen” *
Ystävyysseurakunta Virossa, Tarton Paavalin seurakunta
pe 19.4.
Pitkäperjantai, ”Jumalan Karitsa” *
Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130
Helsinki, viitenumeroluettelo.
la 20.4.
Pääsiäisyö, ”Kristus on voittanut kuoleman” *
Yhteisvastuukeräykselle, FI16 2089 1800 0067 75
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su 21.4.
Pääsiäispäivä, ”Kristus on ylösnoussut!”
Lukutaitoa naisille Afrikassa –ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ma 22.4.
2. pääsiäispäivä, ”Ylösnousseen kohtaaminen” *
Ihmiskaupan vastaiseen työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
pe 26.4.
perjantaimessu *
lähetykselle, nimikkokohteemme hyväksi, Pyhäkoulutyö, Nepal (SLS)
su 28.4.
1. sunnuntai pääsiäisestä, ”Ylösnousseen todistajia” *
Karatuskojen luterilaisen kirkon rakentamiseksi. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, PL 189, 53100 Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
su 5.5.
2. sunnuntai pääsiäisestä, ”Hyvä Paimen” *
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747
1020 0016 55
su 12.5.
3. sunnuntai pääsiäisestä, ”Jumalan kansan koti-ikävä” *
Kiinan raamattutyöhön Suomen ev.lut. kirkon ja Kiinan kristillisen neuvoston vuonna 2000 solmitun yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi Suomen Pipliaseuran kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki,
viitenumeroluettelo.
su 19.5.
4. sunnuntai pääsiäisestä, ”Taivaan kansalaisena maailmassa”
Evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry,
PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 26.5.
5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai), ”Sydämen puhetta Jumalan kanssa”
Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
to 30.5.
Helatorstai, ”Korotettu Herra” *
Vaara-Karjalan seurakunta, jonka kirkko tuhoutui tulipalossa syyskuussa 2018. Kolehti tilitetään Joensuun
evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tilille FI50 5770 0510 0121 38.
su 2.6.
6. sunnuntai pääsiäisestä, ”Pyhän Hengen odotus” *
Ystävyyskirkkomme, Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Lähetysseuran välityksellä. Kolehti tilitetään Suomen Lähetysseuran tilille FI25 8000 1600 0607 10, BIC: DABAFIHH. Kolehdin
tilityksen yhteydessä käytettävä seurakuntakohtainen viitenumero löytyy SLS:n seurakuntapalvelut -sivustolta.
su 9.6.
Helluntaipäivä, ”Pyhän Hengen vuodattaminen”
Kristillisten seurakuntien vahvistamiseen islamilaisessa maailmassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000
1501 5451 08, viite 76636.
su 16.6.
Pyhän kolminaisuuden päivä, ”Salattu Jumala”
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 204 20194.
la 22.6.
Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä), ”Tien raivaaja” *
Siilinjärven kirkkomusiikkiyhdistykselle kirkkomusiikkitapahtumien järjestämiseen (tilitiedot Vesa Kajavalta)
su 23.6.
2. sunnuntai helluntaista, ”Katoavat ja katoamattomat aarteet” *
Seurakuntadiakonian tehostamiseen ja kehittämiseen vastaamaan asiakaskunnan muuttuvia tarpeita Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52.
su 30.6.
3. sunnuntai helluntaista, ”Kutsu Jumalan valtakuntaan”
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL
210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
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su 7.7.
4. sunnuntai helluntaista, ”Kadonnut ja jälleen löytynyt”
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston
kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130 Helsinki, FI15 8000 1100 0602 28.
su 14.7.
5. sunnuntai helluntaista, ”Armahtakaa!”
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaamiseksi ja
tehostamiseksi Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 2077
1800 0621 52.
su 21.7.
Apostolien päivä, ”Herran palveluksessa”
Kuopion hiippakunnan seurakuntien kasvatustyön tukemiseen käytettäväksi lasten musiikki- ja virsikasvatuksen tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta, Tuomiokapituli (Tilitetään kirkkohallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti kirkkohallituksen tilille.)
su 28.7.
7. sunnuntai helluntaista, ”Rakkauden laki”
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä
ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävien
kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 18, 37801 Akaa, FI19 5780 3820 0907 43.
su 4.8.
Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä), ”Kirkastettu Kristus”
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL 210, 00131
Helsinki, viitenumeroluettelo
su 11.8.
9. sunnuntai helluntaista, ”Totuus ja harha” *
Suomen Kristilliselle Ylioppilasliitolle (SKY) opiskelijoiden hengellisen elämän tukemiseen tukemalla osallistumista kansainvälisiin ekumeenisiin koulutustapahtumiin ja pienryhmätoimintaan sekä opiskelijoiden kansainvälisen rukousviikon materiaalin suomentamiseen. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry (SKY) – Finlands Kristliga Studentförbund (FKS), Oikokatu 3, 00170 Helsinki, FI73 5780 3820 0531 05.
su 18.8.
10. sunnuntai helluntaista, ”Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa”
Orpotyöhön Keniaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry, PL 184, 00181 Helsinki,
FI13 8000 1500 7791 95.
su 25.8.
11. sunnuntai helluntaista, ”Etsikkoaikoja” *
Ystävyysseurakunta Virossa, Tarton Paavalin seurakunta
pe 30.8.
perjantaimessu *
lähetykselle, nimikkolähetillemme, Joel Norrvik, Siperia (Kylväjä)
su 1.9.
12. sunnuntai helluntaista, ”Itsensä tutkiminen”
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma – ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kansan
Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
su 8.9.
13. sunnuntai helluntaista, ”Jeesus, parantajamme”
Suomen Raamattuopiston Säätiölle 80-juhlavuoden kolehti. Kolehti suunnataan uskosta vieraantuneiden tai
sen ulkopuolella kasvaneiden tavoittamiseksi. Suomen Raamattuopiston Säätiö, Helsingintie 10, 20700
Kauniainen, FI73 5720 2320 1095 43.
su 15.9.
14. sunnuntai helluntaista, ”Lähimmäinen”
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkon kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki, FI69 1014 3000
2126 27.
su 22.9.
15. sunnuntai helluntaista, ”Kiitollisuus” *
Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen 26.3.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle. Ylivieskan seurakunta, Terveystie 11, 84100 Ylivieska, FI16 8000 1200 8620 28.
pe 27.9.
perjantaimessu *
lähetykselle, nimikkokohteemme hyväksi, Senegalin luterilaisen kirkon työ (SLS)
su 29.9.
Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai), ”Jumalan sanansaattajat”
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta. Nuori Kirkko ry, Itälahdenkatu
27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite
202 20190.
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su 6.10.
17. sunnuntai helluntaista, ”Jeesus antaa elämän” *
Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 13.10.
18. sunnuntai helluntaista, ”Kristityn vapaus”
Lähetystyöhön seurakunnan nimeämän kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta. => Nimikkokohteeseen,
Raamatun käännöstyöhön Venäjällä, Suomen Pipliaseuran kautta
su 20.10.
19. sunnuntai helluntaista, ”Rakkauden kaksoiskäsky”
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL
210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
pe 25.10.
perjantaimessu *
lähetykselle, nimikkolähetillemme, Haverisen perhe, Bulgaria (SEKL)
su 27.10.
20. sunnuntai helluntaista, ”Usko ja epäusko”
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.
la 2.11.
Pyhäinpäivä, ”Pyhien yhteys” *
Oman seurakunnan diakoniatyölle (Siilinjärven seurakunnan diakoniarahasto)
su 3.11.
21. sunnuntai helluntaista, ”Jeesuksen lähettiläät” *
Lasten ja nuorten työhön leiripedagogiikkaa ja digitaalisaatiota yhdistävien menetelmien kehittämiseksi
Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite
203 20197
su 10.11.
Uskonpuhdistuksen muistopäivä, ”Uskon perustus”
Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen valtakunnallisesti mm. Veritas Forum –tapahtumien, leirien ja viikkotoiminnan kautta. Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
(OPKO), Hämeentie 155 A 9, 00560 Helsinki, FI36 8000 1701 2961 14.
su 17.11.
Valvomisen sunnuntai, ”Valvokaa!” *
Mielenterveystyön tukemiseen, Siilinjärven Virkistys ry.
su 24.11.
Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai), ”Kristus, kaikkeuden Herra” *
Paikallisten vastuunkantajien varustamiseen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri
osoitteessa: https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset
pe 29.11.
perjantaimessu *
lähetykselle, nimikkokohteemme hyväksi, Raamatun käännöstyö Venäjällä (Suomen Pipliaseura)
su 1.12.
1. adventtisunnuntai, ”Kuninkaasi tulee nöyränä”
Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56,
00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
pe 6.12.
Itsenäisyyspäivä, ”Kiitos isänmaasta”
Sotiemme veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.
su 8.12.
2. adventtisunnuntai, ”Kuninkaasi tulee kunniassa” *
Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130
Helsinki, viitenumeroluettelo
su 15.12.
3. adventtisunnuntai, ”Tehkää tie Kuninkaalle”
Evankelioimistyöhön Japanissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 73008.
su 22.12.
4. adventtisunnuntai, ”Herran syntymä on lähellä” *
Nimikkolähettiperhe Haveriset Bulgariassa Kansanlähetyksen kautta
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ti 24.12.
Jouluaatto, ”Lupaukset täyttyvät” *
Siilinjärvi: klo 10 nimikkolähetti Arja Koskinen (SLS), klo 13 nimikkolähetti Joel Norrvik (Kylväjä), klo 15 nimikkokohde Senegalin luterilaisen kirkon työlle (SLS)
Vuorela: klo 14 nimikkokohde Hanna-työ Turkissa (Sanansaattajat)
ke 25.12.
Jouluaamu, ”Nyt Betlehemiin!” *
Siilinjärvi: Nimikkolähetti Hanna Oja-Nisulan työ Tansaniassa (SLS)
ke 25.12.
Joulupäivä, ”Sana tuli lihaksi” *
Vuorela: Nimikkolähetti Kirsi Vimparin työ Virossa (SLEY)
to 26.12.
Tapaninpäivä (2. joulupäivä), ”Kristuksen todistajat” *
Nuorten päihteettömyyttä tukeviin tapahtumiin ja tempauksiin Sininauhasäätiön kautta. Sininauhasäätiö sr,
Mäkelänkatu 50, 00510 Helsinki, FI12 5789 5420 0142 48.
su 29.12.
1. sunnuntai joulusta, ”Pyhä perhe” *
Inkerin kirkon keskushallinnon ja tiedotuksen kehittämiseen Lähetysyhdistys Rauhan Sanan kautta. Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry, Pakkahuoneenkatu 9, 67100 Kokkola, FI71 8000 1901 1693 19, viite 123.
ti 31.12.
Uudenvuodenaatto (ilta), ”Aikamme on Jumalan kädessä” *
Seurakuntien musiikkityön tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta. Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry,
Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, FI39 8000 1800 7433 70.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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119 § LAUSUNTO SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN / HAASTATTELURYHMÄN VALINTA
Valmistelija/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.

Tuomiokapituli merkitsi tiedoksi istunnossaan 11.10.2018, että pastori Heikki Kastarinen on irtisanoutunut Siilinjärven seurakunnan II seurakuntapastorin virasta siten, että hänen viimeinen viranhoitopäivänsä on 31.12.2018. Näin ollen Siilinjärven seurakuntapastorin virka tulee avoimeksi
1.1.2019 lähtien.
Kirkkolain 6 luvun 11 § 2 ja 3 momentin mukaan tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta
vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran
täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julkaisi verkkosivuillaan ja KirkkoHR-järjestelmässä
31.10.2018 hakuilmoituksen:
”Siilinjärven seurakunnan II seurakuntapastorin virka on haettavana. Virka täytetään 1.1.2019 lukien. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa virkaan viranhoitomääräyksen. Tehtävään etsitään vihittyä pappia.
Viran erityistarpeita ovat diakoniatyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Lisäksi seurakuntapastorilta edellytetään rippikoulu- ja rippikoululeirityöhön osallistumista.
Valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä
ymmärtämisen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon
konfirmoitu jäsen. Virantäytössä on kuuden kuukauden koeaika.
Virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja sen peruspalkka on 3088,49 €. Valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaan ottamista.
Tehtävään ilmoittaudutaan 15.11.2018 klo 15.00 mennessä KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka
on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Nimikirjaote liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo.
Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 728 4611.
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan puh. 044 7050 604.”

Hakuaikaan 15.11.2018 klo 15 mennessä virkaan ilmoittautui 14 henkilöä: Miia Gabel, Emmi Haring, Maritta Hartikainen, Helena Koivumaa, Matias Koponen, Teija Kuivalainen, Tiina Mononen,
Marjaana Mäkinen, Aleksi Parkkonen, Markus Partanen, Mira Pauna, Jukka Pyrhönen, Katja
Pääkkönen ja Pauli Soranta. Hakijoiden ansiovertailu on liitteenä.
YHTEENVETO
Miia Gabel
Työkokemusta papin työstä on n. 1 v 10 kk, pastoraalitutkintoa ei ole. Gabel suorittanut teologiopintojen yhteydessä sairaalasielunhoidon soveltavat opinnot ja hänellä on lyhyt (n. 4 kk) kokemus diakoniatyöstä.
Emmi Haring
Työkokemusta papin työstä on n. 4 v 4 kk., pastoraalitutkinto on. Haring on toiminut n. 10 kk.
diakoniatyöstä vastaavana pappina ja hänellä laaja kokemus rippikoulutyöstä. Hakemusasiakirjojen mukaan hänellä on kokemusta myös yhteiskunnallisesta työstä.
Maritta Hartikainen
Työkokemusta papin työstä on n. 11 v 6 kk, josta TE-toimiston työkokeilua 1 v 4 kk ja keskeytyksiä
yht. n. 9 kk, joten hän työuransa, varsinkin viime vuosina, on ollut varsin rikkonainen. Pastoraalitutkinto on. Hartikaisella on diakonin ammattitutkinto ja pitkä kokemus diakoniatyöstä. Hänellä on
myös logoterapeutin koulutus. Yhteiskunnallisen työn kokemuksesta ei hakemusasiakirjoissa ole
mainintaa.
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Helena Koivumaa
Työkokemusta papin työstä on n. 6 kk, pastoraalitutkintoa ei ole. Koivumaa on toiminut lyhyen
aikaa diakonin sijaisena (n. 1,5 kk) ja lyhyeen papin uraan on kuulunut myös rippikoulutyötä. Koivumaalla on monivuotinen kokemus poliisin ja sairaanhoitajan työstä, joten ihmisten kohtaamisista hänellä on pitkä kokemus.
Matias Koponen
Työkokemusta papin työstä on n. 5,5 kk, josta osa-aikaisena (60 %) 2,5 kk, pastoraalitutkintoa ei
ole. Koponen on koko lyhyen pappisuransa ajan hoitanut sitä virkaa, johon hän on nyt hakemassa. Vähäisestä pappiskokemuksestaan huolimatta hän on tehnyt työnsä hyvin. Hän on toiminut osana Siilinjärven diakoniatiimiä ja kehittänyt seurakunnan yhteiskunnallista työtä monin tavoin. Hänellä on laaja kokemus järjestötehtävistä.
Teija Kuivalainen
Työkokemusta papin työstä on n. 3,5 v, pastoraalitutkinto on. Kuivalaisella on myös filosofian
maisterin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Hän on myös toiminut opettajana ja kouluttajana,
joten hänellä on laajat tiedot ja taidot kasvatuksen alalta. Diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä
ei ole hakemusasiakirjoissa mainintoja muuten, kuin että hän tekee työtä kaikkien työalojen parissa papin perustyön lisäksi
Tiina Mononen
Työkokemusta papin työstä on n. 2 v 5 kk, pastoraalitutkintoa ei ole. Mononen on ollut diakoniapapin sijaisena n. 8 kk ajan ja hänellä on pitkä ja laaja kokemus rippikoulutyöstä jo ennen
pappisuraa kesäteologina.
Marjaana Mäkinen
Työkokokemusta papin työstä on n. 9 v, pastoraalitutkintoa ei ole. Mäkisellä on myös diakonisairaanhoitajan koulutus ja kokemusta diakonin työstä. Hän on toiminut n. 6 v Kaavin aluepappina
Järvi-Kuopion seurakunnassa. Kaavilla hän on verkostoitunut alueen muiden toimijoiden kanssa.
Aleksi Parkkonen,
Työkokemusta papin työstä on n. 5,5 kk, pastoraalitutkintoa ei ole. Lyhyen pappisuran lisäksi
Parkkosella on pitkä ja laaja kokemus nuorisotyöstä. Diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä hänellä ei hakemusasiakirjojen mukaan ole juurikaan kokemusta.
Markus Partanen
Työkokemusta papin työstä on n. 2 v 8 kk, josta osa-aikaisena (50 %) n. 1 v, pastoraalitutkintoa
ei ole. Partasella on pitkä ja laaja kokemus tiedotus- ja viestintätehtävistä, mutta diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä hänellä ei hakemusasiakirjojen mukaan ole juurikaan kokemusta. Viestintätehtävät voidaan osittain katsoa yhteiskunnalliseksi työksi.
Mira Pauna
Ei ole kelpoinen hakija kirkkolain 6 luvun 11 § 2 ja 3 momentin nojalla.
Jukka Pyrhönen
Työkokemusta papin työstä on n. 15 v, josta Lähetysseuran palveluksessa Taiwanissa ja kotimaantyössä 16.8.2002 - 31.7.2009 välisenä aikana. Pastoraalitutkinto on. Pyrhönen on toiminut
nuorisotyön pappina ja lähetystyön tehtävissä Taiwanissa ja kotimaassa. Diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä on vähemmän kokemusta. Hakemusasiakirjoista ei ilmene, missä tehtävissä Pyrhönen on toiminut 1.2.2009 – 15.8.2018 välisenä aikana.
Katja Pääkkönen
Työkokemusta papin työstä on n. 2 v 4 kk, pastoraalitutkintoa ei ole. Pääkkönen on toiminut Vaalan seurakunnassa seurakuntapastorina reilun 1,5 vuoden ajan, jolloin hänen tehtäviinsä kuuluivat myös diakoniaviranhaltijan tehtävät. Teologian maisterin opintoihin liittyen hän suoritti yhteiskunnallisen harjoittelun Suomen Mielenterveysseuran alaisessa vapaaehtoistyönkeskuksessa,
Rovaniemen Neuvokkaassa. Hän on toiminut myös monissa järjestötehtävissä. Hänellä on monipuolinen kokemus rippikoulutyöstä.
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Pauli Soranta
Työkokemusta papin työstä on n. 5 v, pastoraalitutkintoa ei ole. Soranta on toiminut Lieksan seurakunnassa 5 vuoden ajan diakoniatyöstä vastaavana pappina. Hänellä on myös toimintaterapeutin koulutus ja hieman yli kymmenen vuoden kokemus Invalidiliiton Kuopion kuntoutus- ja työklinikan ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana/ toimintaterapeuttina, jossa hän mm. arvioi kuntoutujien sekä psyykkistä, fyysistä, että sosiaalista toiminta- ja työkykyä. Papin työtehtäviin on kuulunut myös rippikoulutyötä.
-----------------------------Siilinjärven seurakunnan II seurakuntapastorin viran erityistarpeita ovat diakoniatyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Lisäksi seurakuntapastori osallistuu rippikoulutyöhön. Virkaa hakevan
eduksi lasketaan aiempi kokemus diakoniatyöstä ja yhteiskunnallisesta työstä. Aiempi kokemus
rippikoulutyöstä on myös hakijalle hyödyksi. Virkaan valittavalta ei vaadita suoritettua pastoraalitutkintoa, mutta siitä on viran hoidossa hyötyä. Pastoraalitutkinto antaa monipuolisia valmiuksia
papin työhön.
Edellä sanotun perusteella edellytykset toimia Siilinjärven seurakunnan II seurakuntapastorin virassa näyttäisi olevan ainakin Emmi Haringilla, Matias Koposella, Marjaana Mäkisellä, Katja
Pääkkösellä ja Pauli Sorannalla. Osana sopivuuden arviointia kirkkoneuvoston valitsema haastatteluryhmä haastattelee kirkkoneuvoston valitsemat hakijat.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto
1) kutsuu haastateltaviksi Siilinjärven seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan ilmoittautuneista seuraavat henkilöt: Emmi Haring, Matias Koponen, Marjaana Mäkinen, Katja Pääkkönen ja Pauli Soranta. Haastattelut pidetään Siilinjärven seurakuntatalon kokoushuoneessa to
29.11.2018 seuraavasti: klo 9 Emmi Haring, klo 9:45 Matias Koponen, klo 10:30 Marjaana
Mäkinen, klo 12 Katja Pääkkönen ja klo 12:45 Pauli Soranta.
2) nimeää viisijäsenisen haastatteluryhmän seurakuntapastorin virkaan ilmoittautuneiden haastatteluja varten. Työryhmän tehtävänä on haastatella haastatteluun kutsutut ja valmistella
kirkkoneuvoston kokoukseen lausuntoesitys, joka sisältää ehdotuksen virkaan valittavasta.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että haastatteluryhmään nimettiin Olli Kortelainen,
Urpo Reponen, Liisa Väätäinen, Kyllikki Puustinen ja Pekka Joutsenoja.
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120 § ILMOITUSASIAT
Valmistelijat/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

· Jäsentilasto tammi-lokakuu 2018 (suluissa 2017 vastaava aika):
o jäsenmäärä 16.846 (17.012)
o kastetut 140 (162)
o kuolleet 108 (107)
o seurakuntaan muuttaneet 715 (752)
o seurakunnasta muuttaneet 731 (845)
o kirkkoon liittyneet 51 (54)
o kirkosta eronneet 145 (130).
Jäsenmäärän kokonaismuutos vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna on -1,0 %.

Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

·

Tuula Halonen on 23.8.2018 päivätyllä kauppakirjalla myynyt osuutensa (40/100) Hietarantatilalla osoitteessa Rinnetie 15 sijaitsevan ok-talotontin vuokraoikeudesta Henri Revolle. Toisena vuokralaisena jatkaa Martti Repo.

·

Kirkkoneuvoston päätös hautapaikkaoikeuden luovuttamisesta Reijo Koposelle (19.9.2018 §
94) on kumoutunut asiakkaan ilmoitettua, ettei pysty lunastamaan myönnettyä hautapaikkaoikeutta.

·

Seurakunnalle on luovutettu takaisin seuraavat hautapaikat:
11.10.2018: 1-05-08-025, luovuttajat Leena Nivamo ja Eeva Venäläinen
18.10.2018: 1-05-12-015, luovuttaja Seija Rissanen
13.11.2018: 1-02-01-057 ja 1-09-18-009-010, luovuttaja Eelis Kokkonen

·

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
23 3.10.2018 Kalustehankinta leirikeskukselle
24 3.10.2018 Kesäkukka- ja perennahankinta vuodelle 2019
25 6.11.2018 Seurakuntatalon P-alueen valaistuksen parantaminen

·

Seligsonin sijoitussalkun markkina-arvo 31.10.18 oli 1.582.721 e (kuukausimuutos -4,24 %).
Salkun kokonaistuotto sijoituksen alusta 79,5 % (9,6 % p.a.).

·

Saapuneita ta-avustusanomuksia:
Kristityt Yhdessä ry / Radio Dei (850 e kristilliseen radiotyöhön)
Herättäjäyhdistys (kotimaassa tehtävä työ 5.000 e + kansainvälinen työ 5.000 e)
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijoiksi nimettiin Ritva
Venäläinen ja Pekka Kiiski.

121 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

