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Kokouksen yhteydessä suoritetaan hautausmaiden katselmus. Kokoontuminen klo 17.30 Viinamäen
hautausmaan pääsisäänkäynnin luona.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.7.–28.8.2017 viraston
aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.7.–
28.8.2017.
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§§ 64 - 77

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 26.7.2017

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

Kyllikki Puustinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Ritva Venäläinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.7.-28.8.2017.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

26.7.2017

64 §

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.

65 §

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 Kyllikki
Puustinen ja Ritva Venäläinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kyllikki Puustisen ja Ritva Venäläisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

66 §

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

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

26.7.2017

67 §

Sivu 3

HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja
sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten
mukaista.
Hautausmaan katselmus pidetään ennen varsinaista kirkkoneuvoston kokousta.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto toteaa katselmuksen perusteella, onko hautaustoimen säädösten noudattamiseen tai hautojen ja hautausmaiden hoitoon huomauttamista sekä päättää toimenpiteistä, joihin
hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan esitykset tai tehdyt havainnot antavat aihetta.

Päätös

Kirkkoneuvosto totesi Viinamäen hautausmaalla suorittamansa katselmuksen perusteella, että
hautaustoimen säädöksiä on noudatettu eikä hautojen ja hautausmaiden hoitoon ole huomauttamista. Katselmuksen perusteella annettiin lupa kaataa lohko 5:lta kaksi kuusta ja kaksi koivua
sekä lohko 1:ltä kaksi koivua. Muualle haudattujen muistomerkille katsottiin tarpeelliseksi hankkia
erillinen opastekyltti. Tarinantien ja 5-tien puoleinen vanha kuusiaita on tarpeen tulevaisuudessa
kaataa ja rakentaa tilalle uusi aita. Hautausmaan käyttösuunnitelma on tarpeen ajantasaistaa.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

26.7.2017

68 §

Sivu 4

TALOUSARVION 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018-2020 LAADINTAOHJEEN
HYVÄKSYMINEN
Seurakunnan taloussäännön 3 §:n mukaan seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä
siihen liittyvän talousarvion. Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan kirkkojärjestyksen (KJ 15:1-3) määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt ohjeen talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseksi seurakunnissa. Kirkkoneuvosto antaa sen mukaisesti kustannuspaikoille/tulosyksiköille talousarviokehykset ja laadintaohjeet.
Liitteenä 1 on ehdotus talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadintaohjeeksi sekä kustannuspaikkakohtaisesti laadittu talousarviokehys vuodelle 2018. Henkilöstökulujen on arvioitu alenevan vuoden 2017 tasosta noin 1 %:n eläköitymisten ja työnantajan
eläkemaksun alenemisen myötä. Palkoissa on varauduttu 1 %:n sopimuskorotuksiin. Negatiivinen väestökehitys yhdessä kilpailukykysopimuksen vaikutuksen kanssa on alentanut verotulopohjaa. Vuoden 2018 kirkollisverotulotilitysten on arvioitu laskevan 2 % edellisvuoden tasosta.
Vuoden 2018 talousarvioraamin tavoitteeksi on asetettu myös tarvikkeiden ja palvelusten hankintojen vähentäminen noin 1,5 %:lla edellisvuoden tasosta. Käyttötalouden nettokustannusten alenemisesta huolimatta tulevan tilikauden kokonaistulosennuste on 427.100 euroa alijäämäinen.
Alijäämäennuste on samaa tasoa kuin vuoden 2017 talousarviossa. Myös suunnittelukauden
2019-2020 tulosennusteet ovat niukasti alijäämäisiä vaikka laskelmissa on huomioitu vuodesta
2019 lukien tuloveroprosentin korottaminen 1,4:ään. Edellisessä taloussuunnitelmassa tuloveroprosentin korotusta oli kaavailtu jo vuodelle 2018. Korotusta on lykätty, jotta korotuksessa voidaan huomioida sote-uudistuksen vaikutukset kirkollisveropohjaan.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy annettavaksi tehtäväalueille liitteen mukaisen talousarvion 2018 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadintaohjeen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkoneuvosto

26.7.2017

69 §

Sivu 5

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2018 tuloveroprosentin
suuruus tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään 17.11.2017.
Kesäkuun loppuun mennessä seurakunnille on tilitetty kirkollisveroja 5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Siilinjärven seurakunnan osalta kirkollisverotulot vähenivät vastaavana aikana 4,3 %.
Verotulojen vähenemisen keskeiset syyt ovat kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset ja seurakunnan jäsenmäärän lasku.
Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan Siilinjärven kunnallisveron määrä vuonna 2017 alenee
0,3 %. Tämä ennakoisi seurakunnan kirkollisverotuloihin vähennystä vuodelle 2017 noin 4-5 %.
Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2018 Siilinjärven kunnallisverotilitykset kasvaisivat 2,8 %.
Siihen suhteutettuna seurakunnan kirkollisverotilitykset jäisivät vuonna 2018 noin 2 % edellisvuotta pienemmiksi.
Kertyneiden verotulojen perusteella vuodelle 2017 asetettu verotulotavoite jää noin 80.000 euroa
vajaaksi. Yhteisöverotusoikeus on poistunut vuoden 2016 alusta ja tilalle on tullut kuluttajahintaindeksiin sidottu valtionkorvausjärjestelmä. Yhteisöveroja ei seurakunnille enää vuonna 2018
tilitetä.
Tuotto- ja kulukehitys 2016-2018

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Kirkollisverotulot
Yhteisöverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskustannukset ja
keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja –kulut
Vuosikate
Satunnaiset tuotot
Poistot
Tilikauden tulos

2016Tp
642.374
-3.883.485
-3.241.111
3.227.463
63.914
423.720

2017Ta
652.800
- 3.851.600
- 3.198.800
3.150.000
5.000
426.900

2018E
642.500
-3.806.500
-3.164.000
3.010.000

-397.456
64.340
140.870

- 400.200
62.900
44.200

-416.700
200.000
54.300

4,1
218,0
18,6

-402.561
-261.691

- 478.800
- 433.000

- 481.400
- 427.100

0,5
- 1,4

425.000

Muutos%
- 1,6
- 1,2
- 1,1
- 4,4
- 100,0
- 0,4

Nykyisen tuloverotuloprosentin perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan talousarviovuoden kuluja vaan tilikauden tulos jää vuonna 2018 selvästi alijäämäiseksi. Tuloveroprosentissa vajaus on noin 0,25 prosenttiyksikköä eli laskennallisesti tuloveroprosentin pitäisi
olla 1,50, jotta päästäisiin nollatulokseen. Veroprosentin korottamista ei kuitenkaan vielä vuodelle 2018 esitetä. Ennakoitu alijäämä on mahdollista kattaa edellisvuosien ylijäämästä, jota taseessa tulee vuoden 2017 lopussa olemaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Suunnittelukaudella 20192020 tuloveroprosentin korotus on toteutettava talouden tasapainottamiseksi, koska muutoin vuosikate kääntyy negatiiviseksi. Tuolloin voidaan ottaa huomioon sote-uudistuksen vaikutukset seurakunnan verotuloihin. Uudistuksen ennakkolaskelmien perusteella kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan niin, että seurakuntien tulisi sen vuoksi laskea tuloveroprosenttia keskimäärin 0,1
prosenttiyksikköä.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi
1,25.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

26.7.2017

70 §

Sivu 6

MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Siilinjärven kunnan kanssa on neuvoteltu Viinamäen asemakaavamuutoksesta, joka koskee seurakunnan Kasurilan kylässä omistamia Louhela Rn:o 5:344, Mäntylä RN:o 5:345 ja Peltomäki
RN:o 5:343 –tiloja. Voimassa olevassa kaavassa alueet ovat yleisten rakennusten korttelialuetta
ja puistoalueita. Rakennusoikeutta nykyisessä kaavassa on yleisten rakennusten korttelialueella
1.391 k-m². Kaavamuutoksella seurakunnan omistamille kiinteistöille muodostuisi asuinpientalojen korttelialuetta (AP-12), pinta-ala n.1 754 m², rakennusoikeus 450 k-m², asuinkerrostalojen
korttelialuetta (AK-13), pinta-ala n. 4 939 m², rakennusoikeus 4500 k-m², asuinrakennusten korttelialuetta (A-2), pinta-ala n. 292 m², puistoaluetta (VP) n. 2 324 m², autopaikkojen korttelialuetta
(LPA), pinta-ala 1 421 m² ja suojaviheraluetta (EV) 2 033 m² ja katualuetta n. 1 394 m². Rakennusoikeuden lisäys voimassa olevaan kaavaan tulisi olemaan 3.560 k-m². Liitteen 2 mukaisen
asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 19.5.-19.6.2017 ja tullee kunnanvaltuuston vahvistettavaksi lokakuussa 2017.
Asemakaavan muutoksesta ja osapuolten työnjaosta on kunnassa valmisteltu liitteen 2 mukainen
maankäyttösopimusluonnos. Sopimuksella kunta ja seurakunta osapuolet sopivat maankäyttöja rakennuslain mukaisista korvauksista alueen kaavoittamisen johdosta. Sopimuksen mukaisesti seurakunta maksaa kunnalle korvauksena aiemmin toteutetun kunnallistekniikan ja julkisen
palvelurakenteen toteuttamisen sekä kaavoittamisesta johtuvan arvonnousun mukaisesti 30 %
toteutuneesta asuntorakentamisen rakennusoikeuden lisäyksestä. Rakennusoikeuden hintana
käytetään 155 e/k-m². Seurakunnan maksettavaksi osuudeksi muodostuu näin olleen 3.560 km²*155 e* 30 % = 165.540 e. Rakentamiselle ei sopimuksella aseteta aikataulutettua toteuttamisvelvoitetta.
Maankäyttösopimukseen sisältyy kohta asemakaava-alueella tehtävistä keskinäisistä alueluovutuksista. Sen mukaan seurakunta luovuttaisi eri sopimuksella korvauksetta kunnalle Louhela- ja
Mäntylä -tiloista katualueet ja mahdolliset muut yleisiksi alueiksi osoitetut osat, yhteensä noin
4.406 m². Kunta luovuttaisi puolestaan seurakunnalle korvauksetta autopaikkojen korttelialueeksi
osoitetun noin 24 m²:n alueen Räihälä 5:402 tilasta liitettäväksi Mäntylä 5:345 –tilaan. Kauppa
käsitellään kunnan ja seurakunnan hallinnossa erillisenä asiana, kun kaava on saanut lainvoiman.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Viinamäen asemakaavamuutosta koskevan maankäyttösopimuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

26.7.2017

71 §

Sivu 7

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (ns. tasa-arvolaki 1986/609) edellyttää, että työnantaja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) määrittelee kaikille työnantajille yleisen yhdenvertaisuuden
edistämisvelvollisuuden. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, vakaumuksen, perhesuhteiden, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä
koskevia ratkaisuja tehtäessä.
Vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistävien työnantajien on tasa-arvolain mukaan laadittava tasa-arvosuunnitelma sekä yhdenvertaisuuslain mukaan suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi (yhdenvertaisuussuunnitelma). Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan laatia joko erillisenä suunnitelmana tai se voidaan sisällyttää muuhun työpaikalla
laadittavaan suunnitelmaan. Suunnitteluvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi osana tasa-arvolain mukaista tasa-arvosuunnittelua.
Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvitys tasa-arvotilanteesta ja sen osana kartoituksen
naisten ja miesten tehtävistä, palkoista ja palkkaeroista sekä arvion työpaikan tasa-arvotilanteesta ja tarpeellisiksi arvioiduista toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka työpaikalla ei olisi havaittu tasa-arvoon liittyviä ongelmia.
Seurakunnalla on ollut jo aiemmin tasa-arvosuunnitelma, joka on hyväksytty kirkkoneuvostossa
23.4.2014. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei ole aiemmin laadittu.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kokouksessaan
11.5.2017 ja esittänyt liitteen 3 mukaisen suunnitelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Suunnitelmaan sisältyy erillisinä liitteinä keskeinen lainsäädäntö, selvitys tasa-arvotilanteesta 1.4.2017
sekä henkilöstölle suunnatun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PUUKAUPPA SÄRKINIEMENSUO-TILALTA
Siilinjärven kunnan Pöljän kylässä sijaitsevalla Särkiniemensuo tilalla 6:28 on seurakunnalla leimikko, jonka pinta-ala on 12 ha ja se on kokonaan avohakkuuta. Leimausselosteen mukaan puukertymäarvio leimikossa on yhteensä 3.870 m³, josta lähes 87 % on kuusitukkia ja –kuitua ja loput
koivutukkia ja -kuitua. Leimikko on kesäkorjuukelpoinen.
Leimikosta on 27.6.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyydetty ostotarjoukset pystykauppana
17.7.2017 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 30.9.2018 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapuneet ostotarjoukset:
Stora Enso Oyj
182.920 € + bonus 2.429 e (+ hakkuutähde 347 €)
Iisalmen Sahat Oy
183.380 €
UPM-Kymmene Metsä Oyj
183.106 € + bonus 1.548 e
Keitele Forest Oy
184.020,60 €
Metsäliitto Osuuskunta
179.054 € + bonustili 326,19 € (+ latvusmassa 3.276 €).
Tarjousten hinnat yhtiöiden arvioimilla puumäärillä ovat poikkeuksellisen lähellä toisiaan. Tarjoukset eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska eri yhtiöiden välillä arvioitujen pikkutukkien määrien ja eri puutavaralajien mittojen välillä on pieniä eroja.
Kaikki yhtiöt suorittaisivat leimikon hakkuun tarjouspyynnön mukaisesti 30.9.2018 mennessä. Ainakin Stora Enso Metsän ja Keitele Forest Oy:n tavoite on hakata leimikko vielä kuluvana kesänä.
Kantokäsittelykustannukset ostajat veloittavat Metsäliittoa ja UPM Kymmene Metsää lukuun ottamatta maanomistajalta. Stora Enso Metsän veloitus on 0,25 e/m³ eli 867,50 e, Iisalmen Sahat
Oy:n ja Keitele Forest Oy:n veloitus 70 €/ha eli 840 e. Metsäliitto ja UPM Kymmene maksavat
kantokäsittelyn suoraan yrittäjälle. Hakkuutähteitä ei seurakunnan metsistä ole viime vuosina
kerätty, joten ne voidaan jättää pois hintavertailusta.
Kun huomioidaan puukaupasta kertyvä bonus ja kantokäsittelyn kustannukset, voidaan UPM
Kymmene Metsä Oyj:n tarjousta pitää laskennallisesti seurakunnalle edullisimpana.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää myydä Särkiniemensuo tilalla olevan leimikon UPM Kymmene Metsä
Oyj:lle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LISÄYS HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMAAN
1) Siilinjärven ja Iisalmen rovastikuntien pappien retriitti toteutetaan hiippakunnan piispan Jari
Jolkkosen johdolla Aholansaaressa 11.-12.9.2017. Retriitissä käsitellään seurakuntatyötä ja papistoa koskevia asioita sekä hiippakunnan ja rovastikunnan ajankohtaisia kysymyksiä. Retriitin
kustannukset riippuvat jossakin määrin Aholansaaren majoitusvaihtoehdoista, mutta ovat kahdeksalta papiltamme yhteensä noin 660 euroa.
2) Diakoni Auli Hokkasen erityisvastuualueena diakoniatyössä on yhteiskunnallinen työ. Hän
anoo oikeutta osallistua Kirkon yhteiskuntapäiville Tikkurilassa 21.-23.8.2017. Yhteiskunnallisen
työn neuvottelupäivät järjestetään joka toinen vuosi ja Auli Hokkaselle ne olisivat ensimmäiset
hänen virassaan Siilinjärvellä. Kustannukset neuvottelupäivistä ovat noin 330 euroa.
3) Johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikainen on saanut peruutuspaikan Kirkon johtamiskoulutukseen Kirjo III:een. Koulutuksesta on tämän vuoden puolella kaksi jaksoa, 1. jakso 27.-29.9.ja
2.jakso 29.11. - 1.12.2017 Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Kokonaisuuteen kuuluu
lisäksi kaksi jaksoa keväällä 2018 ja yksi syksyllä 2018. Tämän vuoden koulutusjaksojen kustannuksiksi tulee noin 970 euroa. Kyseinen koulutus oli esillä yhtenä mahdollisena lisäyksenä koulutussuunnitelmaa hyväksyttäessä kirkkoneuvostossa 23.11.2016.
4) Lähetyssihteeri Jenni Shakya on hyväksytty ylempään ammattikorkeakouluun (YAMK) Helsingin Diakonissalaitokselle suorittamaan tutkintoa Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen –tutkintoon (90op). Koulutus alkaa 08/2017 ja päättyy 11/2018 (1,5v.). Jenni Shakya anoo lupaa
suorittaa opintoja työajalla ja koulutusmäärärahaa vuoden 2018 koulutussuunnitelmaan.
Koulutus sisältyy kirkon koulutuskalenteriin 2017. Koulutuksen sisällöstä todetaan siinä: ”Koulutus painottuu kirkon diakonia- ja kasvatustyöhön, spiritualiteettiin, uskontoihin ja yhteisöihin. Se
antaa valmiuksia toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä kirkon diakonia- ja kasvatustyön alueilla sekä moniammatillisissa verkostoissa. Tarkoituksena on vastata niihin haasteisiin,
mitä kirkon ja yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö asettaa. Ne liittyvät kirkon toimintaedellytysten ja -kulttuurin muutoksiin sekä yhteiskunnan monikulttuurisuuden ja -uskontoisuuden lisääntymiseen.”
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja siihen sisältyy 2-3 päivän lähijakso kuukaudessa
sekä etäopiskelua eri muodoissa. Yhden lähiopetusjakson kustannukset ovat kokonaisuudessaan n. 80€. Sis. noin 50€ matkakulut junalla tai bussilla ja lisäksi noin 30€ lounas kolmelle päivälle. Majoitus tapahtuisi omatoimisesti ystävien luona. Vuoden 2018 kulut opintoihin olisi n. 720€.
Kyseinen YAMK-koulutus on tutkintoon johtava koulutus, joka on laajempi kuin esimerkiksi henkilöstön erityiskoulutukset, joiden laajuus on 25-60 opintopistettä. Siksi sitä ei voi käytettyjen henkilöstön koulutuksen kriteerien perusteella sellaisenaan sisällyttää koulutussuunnitelmaan. Kysymykseen voi tulla lähinnä koulutuksen suorittaminen kokonaan tai osittain työajalla, mikäli koulutus nähdään viranhaltijan työn kannalta tärkeäksi.
5) Hiippakunta järjestää kirkkoherrojen ja talousjohdon neuvottelun Suomussalmella 9.10.10.2017. Neuvottelu on määritelty virkatehtäväksi. Hiippakunta vastaa muista kustannuksista,
majoitus on osallistujien vastuulla. Kirkkoherran ja talousjohtajan kustannukset neuvottelusta ovat
yhteensä noin 210 euroa.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy kohdissa 1-3 ja 5 esitetyt koulutukset sellaisenaan lisäyksenä vuoden
2017 henkilöstön koulutussuunnitelmaan. Kohdan 4 YAMK-koulutuksen kustannuksia ei sisällytetä koulutussuunnitelmaan, mutta siihen voi vuoden 2017 aikana käyttää kaksi työpäivää kuukaudessa. Vuoden 2018 osalta päätös tehdään erikseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi kohdissa 1-3 ja 5 esitetyt koulutukset lisäyksenä vuoden 2017 henkilöstön koulutussuunnitelmaan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OSALLISTUMINEN LÄHETYSJUHLIEN 2018 TOTEUTTAMISEEN KUOPIOSSA
Kuopiossa kesällä 2018 pidettävien Lähetysjuhlien johtoryhmä kokoontui 6.6.2017 hahmottelemaan juhlien kokonaisuutta, teemaa ja tarvittavia resursseja. Kirkkoherra Seppo Laitanen oli
kutsuttu kokoukseen. Järjestäjätahoilta, Suomen Lähetysseurasta ja Kuopion seurakuntayhtymästä, on Siilinjärven seurakunnalle tullut pyyntö osallistua juhlien toteuttamiseen lähemmin sovittavalla tavalla. Johtoryhmässä esitettiin Siilinjärven seurakunnan viranhaltijan saamista mukaan juhlien ohjelmatyöryhmään. Kirkkoherra Seppo Laitanen esitti tehtävään lähetystyön pappia, pastori Matti Hoffrénia. Lisäksi johtoryhmä pitää hyvänä Siilinjärven seurakunnan kirkkoherran osallistumista johtoryhmän kokouksiin.
Muiden Siilinjärven seurakunnan työntekijöiden mahdollinen osallistuminen lähetysjuhlien toteuttamiseen koskee lähinnä osallistumista juhlien yksittäisen ohjelman tai tapahtuman toteuttamiseen. Juhlien teeman vuoksi asia koskee lähinnä lähetyssihteeriä, mutta monitahoisessa tapahtumassa tehtäviä voi olla tarjolla myös tiedottajalle. Rippikoulutyölle ja nuorille Lähetysjuhlat tarjoavat hyviä osallistumismahdollisuuksia.
Lähetysjuhlien taloudellinen tukeminen päätetään erikseen mahdollisen anomuksen perusteella.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy pastori Matti Hoffrénin osallistumisen jäsenenä Kuopion Lähetysjuhlien
2018 ohjelmatyöryhmään ja kirkkoherran osallistumisen juhlien johtoryhmän työskentelyyn sekä
valtuuttaa kirkkoherran hyväksymään muiden työntekijöiden osallistumisen työtehtäviin lähetysjuhlilla.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

75 §

SYYSKAUDEN 2017 JUMALANPALVELUSKOLEHTISUUNNITELMA
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana jumalanpalveluksissa koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niiltä osin kuin Kirkkohallitus ei ole kolehteja määrännyt KL 22:2,1 kohta 9 perusteella (KJ 2:8 §). Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti suunnitelma
voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain.
Liitteenä 4 olevan syyskauden 2017 (loka-joulukuu) jumalanpalvelusten kolehtisuunnitelman pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset sekä Kirkkohallituksen ja hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät ajankohtaan sijoitettavat ja suosittelemat kolehtikohteet. Suunnitelmassa ei
ole muutoksia virallisiin kolehtikohteisiin. Kolehtisuunnitelmaan sisältyy myös muiden kuin päiväjumalanpalvelusten kolehteja.
Vuotta 2017 koskevia kolehtipyyntöjä on tullut monilta yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Vuoden kolehtisuunnitelmissa on otettu huomioon ensisijaisesti Kirkkohallituksen suosittelemat kohteet. Lisäksi
on tuettu oman kunnan alueella toimivia yhdistyksiä, joiden kanssa seurakunnalla on myös
muuta, lähinnä diakonista yhteistyötä.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan syyskauden 2017 kolehtisuunnitelman ja vahvistaa seurakunnan jumalanpalveluksissa kolehdit koottaviksi suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
·

Kirkkoherran virkaa ovat 28.6.2017 päättyneellä hakuajalla hakeneet Varpaisjärven kirkkoherra, pappisasessori Olli Kortelainen, Kajaanin vs. seurakuntapastori Matti Oikarinen, Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien yhteinen kirkkoherra Arja Huuskonen ja uusyrityskeskuksen
johtaja Antti Ylönen Tuusniemeltä. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa oman lausuntonsa hakijoista elokuussa.

·

Sisäilmakeskuksen raportti 5.7.2017 Vuorelan kirkossa tehdyistä tutkimuksista. Raportti on
lähetetty jäsenille sähköpostitse.

·

Kuopion ev.lut. seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen kirje perheneuvontakäynnin
hinnan korottamisesta 85 eurosta 95 euroon/moduuli (1 moduuli =45 min).

·

Kunnassa valmisteilla olevaan Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaavan mitoitukseen liittyvään kyselyyn on annettu sähköinen vastine. Kehvon kylässä sijaitsevalle Ryhjänpuro-tilalle
on mitoituksessa esitetty alustavasti kaksi rantarakennuspaikkaa, johon on vastineessa suhtauduttu myönteisesti. Sen sijaan Väänälänrannan kylässä sijaitsevalle Ruokokallio-tilalle
kaavaillun neljän rakennuspaikan osalta on vastineessa esitetty, ettei alueelle sijoitettaisi rakennuspaikkoja alueen toiminnallisen luonteen vuoksi. Tilalla on Ruokoniemen leirikeskus ja
vilkasta partiolaisten toimintaa.

·

Talousjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset:
15 15.5.2017
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika / Ûlli Torn
16 16.5.2017
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika / Susanna Lindefors
17 16.5.2017
Ruokoniemen kesätyöntekijöiden palvelusaikojen tarkistus
18 18.5.2017
Luottotappioiden kirjaaminen
19 27.6.2017
Maksusitoumus erityislasien tarvetta koskevaan näöntarkastukseen
20 5.7.2017
Puutarhurin sijaisen palkkaaminen
21 14.7.2017
Hautausmaan kausityöntekijän palkkaaminen
22 17.7.2017
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika / Markku Mäenpää

·

Kirkkoherran tekemät viranhaltijapäätökset:
10 5.5.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
11 23.5.2017
Määräaikaiseen virkasuhteeseen kesäteologiksi ja nuorisotyön kesätyöntekijäksi palkkaaminen
12 30.5.2017
Osittaisen hoitovapaan myöntäminen
13 30.5.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
14 30.5.2017
Määräaikaiseen työsuhteeseen leirikeskuksen yövalvojaksi ottaminen
15 1.6.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
16 1.6.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
17 5.6.2017
Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajan sijaiseksi ottaminen
18 10.6.2017
Luvan myöntäminen ehtoollisenjaossa avustamiseen
19 27.6.2017
Määräaikaiseen virkasuhteeseen kanttorin viransijaiseksi ottaminen
20 30.6.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
21 30.6.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen perheleirimaksusta (ei julkinen)
22 14.7.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

77 §
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

