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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.10.–13.11.2017 viraston aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.10.–
13.11.2017.

toimistosihteeri

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

9 / 2017

Kokousaika

11.10.2017 klo 18.00 – 21.05

Kokouspaikka

Seurakuntatalon päätysali

Läsnä olleet jäsenet ja
varajäsenet

Varsinaiset jäsenet
Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht.
Heikkinen Päivi
Joutsenoja Pekka
Kiiski Pekka
Korhonen Leena
Markkanen Jukka
Puustinen Kyllikki
Venäläinen Ritva
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet
ja läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

1

Varajäsenet
Helena Sihvonen
Katainen Lauri
Tolvanen Joonas
Ojala Pirjo
Koivisto Markus
Eskola Suvi
Kajan Ritva
Villman Kirsti

Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri
Markkanen Tapio, kv:n puh.joht.
Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht.

§§ 85 - 92

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Urpo Reponen
sihteeri

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pekka Joutsenoja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Pekka Kiiski

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 12.10.-13.11.2017.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

11.10.2017

85 §

Sivu 2

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 2017 kokousten aikataulu on hyväksytty 17.5.2017 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.

86 §

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.

87 §

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 on lähetetty kokouskutsun mukana.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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11.10.2017

88 §

Sivu 3

TOIMINTASUUNNITELMIEN 2018 ESITTELY
Kirkkoneuvosto antoi 27.7.2017 tehtäväalueille ohjeen talousarvion 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 laatimiseksi. Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotusten tuli olla
valmiina 30.9.2017. Ohjeen mukaisesti toimintasuunnitelmaesitykset esitellään kirkkoneuvostolle
11.10.2017, jolloin kunkin kustannuspaikan/tulosyksikön (lähi)esimies on kutsuttu kuultavaksi
kirkkoneuvoston kokoukseen. Valmistuneet toimintasuunnitelmaehdotukset ovat esityslistan liitteenä 1. Lapsityön osalta suunnitelma ei vielä ole valmis.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto tutustuu toimintasuunnitelmiin ja antaa tarvittaessa ohjeita suunnitelmien jatkovalmisteluun.

Päätös

Kirkkoneuvosto tutustui eri kustannuspaikkojen toimintasuunnitelmaehdotuksiin työntekijöiden
esittelyjen pohjalta.

Pöytäkirjamerkintä

Asian käsittelyn ajan kokouksessa olivat mukana seuraavat viranhaltijat/työntekijät: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen (varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyö, lastenohjaaja Virpi Rissanen (päiväkerho-, perhekerho- ja iltapäiväkerhotyö), johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen (diakonia-, perhe- ja
lähetystyö) ja johtava kanttori Vesa Kajava (musiikkityö).

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

89 §

HAUTAPAIKKAOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN / HEIKKINEN KYÖSTI JA KAIJA
Kyösti Heikkinen Siilinjärveltä on 11.9.2017 anonut itselleen ja puolisolleen Kaija Heikkiselle hautapaikkaa Viinamäen hautausmaan vanhalta osalta. Perusteena on saada hautapaikka läheiseksi tulleelta hautausmaalta. Asuinpaikka ja puolison työpaikka ovat olleet hautausmaan lähistöllä. Ainoa perillinen asuu Vantaalla ja Heikkiset haluavat helpottaa tulevia hautajaisjärjestelyjä hautapaikan ennakkovaraamisella.
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 2. hautapaikan osalta hinnoittelun mukaan siilinjärveläiselle 75 euroa/hautapaikka. Yksi hautapaikka käsittää kaksi hautasijaa.

Talousjohtajan
päätösehdotus

Kirkkoneuvosto luovuttaa Kyösti ja Kaija Heikkiselle Viinamäen hautausmaalta hautaoikeuden 25
vuodeksi arkkuhautapaikkaan nro 1-04-40-003. Hautaoikeuden luovutuksesta peritään 75 euron
maksu.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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90 §

Sivu 4

AVUSTUSANOMUS / GIDEONIT
Kuopion Gideonit ry anoo 13.9.2017 jättämällään anomuksella Siilinjärven seurakunnalta 500 euron avustusta vuoden 2018 talousarvion avustusmäärärahoista Raamattujen jakamiseen Suomessa ja ulkomailla.
Kansainvälisenä raamattulähetysjärjestönä Gideonit toimii 200 maassa, jäseniä on maailmanlaajuisesti 267 000 ja Suomessa 2650. Järjestö jakaa Raamattuja ja Uusia testamentteja hotelleihin,
vankiloihin ja hoitolaitoksiin, kouluihin ja oppilaitoksiin sekä varusmiehille. Vuosittain Suomessa
jaetaan noin 110 000 Uutta testamenttia ja kansainväliseen jakeluun osoitetaan yli 600 000 Uutta
testamenttia. Järjestö rahoittaa toimintansa jäsenistöltään saamiensa varojen lisäksi seurakunnilta saatavilla kolehti- ja avustusvaroilla.
Siilinjärven seurakunnassa on vuosittain ollut yksi jumalanpalvelus, jossa Gideonit ovat voineet
esitellä toimintaansa ja jonka kolehti on osoitettu Gideon-toiminnalle. Lisäksi Gideonit ovat saaneet käyttää seurakunnan tiloja viikoittaiseen aamurukoukseen.
Seurakunta tukee lisäksi Raamattujen käännös- ja levitystyötä Suomen Pipliaseuran kanssa solmimansa nimikkosopimuksen muodossa. Seurakunnan nykyisen taloudellisen kehityksen valossa uusien talousarvioavustuskohteiden ottaminen mukaan ei tunnu mahdolliselta. Raamattujen jakelu on toimintaa, jossa seurakuntalaiset saavat mahdollisuuden vapaaehtoisen tuen antamiseen asialle. Anomuksen tarkoitusta voidaan toteuttaa antamalla Kuopion Gideoneille toinen
vuosittainen jumalanpalveluskolehti.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto toteaa Kuopion Gideonien Raamattujen ja Uusien testamenttien jakeluun anoman 500 euron määrärahan mahdottomaksi sisällyttää uutena avustuskohteena vuoden 2018
talousarvion avustuksiin. Kuopion Gideoneille osoitetaan sen sijaan vuonna 2018 toinen vuosittainen jumalanpalveluskolehti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä

Tapio Markkanen katsoi itsensä ao. yhdistyksen kannattajajäsenenä asiassa esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 5

ILMOITUSASIAT
·

Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
33 18.9.2017 Maksuvapautuksen myöntäminen perheleirimaksusta
34 18.9.2017 Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta
35 22.9.2017 Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulu- ja isosleirimaksusta
36 2.10.2017 Määräaikaisen työsuhteen jatkaminen lastenohjaajan sijaisena

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi Lions-järjestöjen avustusanomus lyhtyjen saamiseksi sankarihautausmaalle. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Hyväksyttiin kirkkoherran haastattelutyöryhmän valmistelema kysymyssarja kirkkoherran virkaa
hakeneille. Vastaukset julkaistaan seurakunnan kotisivuilla marraskuun alussa.
Leena Korhonen toi terveiset esteettömyystoimikunnan järjestämästä palaverista.
Keskusteltiin henkilöstötilanteesta ja henkilöstön jaksamisesta sekä tulevista tapahtumista.

Pöytäkirjamerkintä

Päivi Heikkinen ja Leena Korhonen katsoivat itsensä esteelliseksi Lions-järjestöjen avustusanomuksen käsittelyyn järjestöjen jäseninä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

92 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

